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Reisicümhur Hz. 
Meclis reisimizle birlikte bu 
akşam hareket ediyorlar 

zi ~ ipret ettiğimiz gibi Ga
la t ı. bugUn öğleden sonra 
A 1 on yedide ıehrimizden 
edDkara~a mlltev-:ccihen hareket 
b ecektir. Kendılerine mahsus 

0uaust kata~ dün hazulanmııbr. 
.. azi Hz. nın meclis içtimaını 

mftteakıp ıehrimize avdetJeri 
ihtimal dahilinde g6rülmektedir. 

Khua P1e 
Meclis reisimiz Kizım Pt- da 

Reiıicilmhur Hı. ile beraber 
bugiln ıebrimizden mufarakat 
edecektir. 

Irak Başvekili 
Berutta büyük Gazi

den bahsetti. 
Menin, 18 (Yakıt) - Irak baş

vekili Nuri Sait paşa Berutta 
kendiıile görilıen ıazetecilere 
Gazinin debuından bahsederek: 
"Bu bUyUk dehaya karşı ilelebet 
bUr~~t ve tazim hisleri besle- ı 
melıyız.. demiştir. 
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Viner Spor ve 111 ker 
Bu iki profesyonel Avrupa takımı 

dün şehrimize geldi 
---=----· 

Bugün Ga atasaray ve Fener 
bahçe ile oynayacaklar 

-

Rejisör-g-el_d_i ---1-n~ti_h_a .. b----·~-·l-
Yeni bir dostJuk 

muahedesi 
Mo'Jkova, 10 (A.A.) - Türki

ye sefiri Hüseyin Beyle lıpanya 
sefiri don iki memleket ardlnda 
bir doılluk muahedesi imzala
mıılardar. 

Vazifeyi • • • 
suı ıstimal 

Manaanlar mahkeme huzurunda 
Te•kifane mOdOrG Ziya, bapi· bqka hepsi hazır b hın 

llDe mGdllrU Halla, mlleueaatı Kenan B. e de tebli;at UJorda. 
cezaiye mlldOrü Kenan Beylerle rak, davaya bakılmak ':pıla
anbar memuru Hilmi, kitip Ab- muhakeme dokuz t .. --.; . ıere,1 b -y-•D•ene 
dGrrahim, aergardiyan Mehmet, ~~em • gQntl 13 baçuj'a IHra-
gardiyan Mustafa Ef. ler aley- M ~kt 
bındeki vazifeyi ıuüıtimal davaıı ç :k a kaçakçılar filmi 
dGn sabah latanbul ağır ceza b~l"kU.:~ ~"d gelen otomo
mahkemeainde rll'yet edilecekti. nan Tallt ~ avbali da, maz· 
Maım 1 d K B d ye te tat ya-·1• ıa ar u enan • en mak Gzere tal'k 1 .-

' 1 O UDDlUftur. 

Hudutta bir çete 
Mersin, 18 (Vakd)-Fran~ı~l~r 

Suriye hududumuzda on kJtılık 
bir çete yakalaaııılar ve Şama 
nefetmiflerdir. 

Adliye vekilimi· 
zin Odemiıte irat lt • ._ • k - .. D/Jn ıelırimlz' ~len ili Ktr re Vintr $/JtJr oranaılan 
e ıgı nutu uçun- Galataaarayın 25inci yıl dönü- maraaım tqkil eden futbol teman 
CÜ sayıfamızdadır 1 münü te.'it için hazırlan~n büyük buaiin bqbyo~. Maç yapacak olan 

programın asıl ıayanı dıkkat nu· 111. Ker ve Vıner Spor takımlan 
=::::::=:::::::::::;:::::::::::::::;:=:.:..~------"' dün ,ehrimize ıelmiılerdir. Oile-

A = t_: ı:. ·ı gı·tmet için... yin Sirkeci istasyonuna muvualat vrupaya aııSI e eden her iki takım da Galatuaray 
ve F enerbabçe kultibü ıporculan 
lıtanbul mıntakaaı erkim tuafuı
dan pek aamimi merasimle kartı· 
lanmıtlardır. 

fr..Hhana 11rea paçlerden bir grup 
"- D••illfnowa koaferau salonunda Avrupaya gidecek 

tale~=iD ;Gsabaka imtib•nlan yapılmıtbr. imtihanlara 75 lise 
mezunu girmittir. Ma.abakada kazanaalar lisan, ıaa'at, tarih, 
coirafJa tabaili i~ Avrupaya ı&nderilecek!!!'.:,_ ______ _ 

C. H. F. kuvvetleniyor 
ıslahat projesini hazırlamak 

için bir heyet ayrıldı 
Halk fırkası bu hususta sui tef ehhüme. ~aha) 

kalmamak üzere bir tamin1 neşretmışt•r 

Ankaradan gelen malumata 
ı&re C. H. fırkUJnda esaslı 
ıalabat yapmak menubahistir. 
Yeni fırka meydana çıkbktan 
soma, pada burada ileri sUrGJen 
bellt bqb tikayetlerin ismet 
Pqadaa, bllk6metten, hatta 

Meclisteki hrka grupundan ziyade, 
mutemetlere ve ba71 yerlerdeki 
fırka tetkilltlarile bunlann hattı 
bareketlErine ait oldugu görOl
mektedir. Memleketin ban ta· 
raflannda fırkanın niifuzunu sui 
istimal .eden ve menaup olduk
ları yühsek fikir teşekktUünO:ı 
makıat ve gaycler:ne uygun h~
reket etmi7en adamlar yok de-

ğildir. Kartı fırkanın zuhuru ile 
beraber denebilir ki, bunlann 
kusurla11 ve Halk fırkasının 
aksayan, ıslaha muhtaç taraflan 
daha eyi tebarüz etmiıtir. 

C. H. fırkası her hangi bir 
siyasi teşekkülün nail olmadığı 
büyük bir mazhariyete maliktir. 
Vatanı kurtaran adam farkarun 
umumi reiıidir. Gazi bu vatan 
müessesesini, vücuda getirdiği 
inkı'apları kökleştirmek için tesis 
etmiş ve her ıeyiai bu fukay• 
verdiği gibi ileri attıj'ı umdele
rin müdafaasını da gençliğe ema· 
net etmişt r. 

[Alt taralı 4 üncii ıavıf ada] 

Viner Spor takımı 16 kitilik bir 
kafile halinde ıelmittir. lhnlvtl .. 
1411 füthOlciWUr. Ker. ili İle 12 .. 
yuncu ile bir reiaten milrekke)tm 

Dün apor mubarririmi• her iki 
telmnın reialerile lrıonutmut ft ta
lamlar hakkında beneçhi ati mal6-
mab toplamıfbr: 

Viner Sporlu futbolcülere ri~ 
eden zat yann ilk temeımı Fener
bahçe ile yapacak olan takımmm • 
lacafı neticeler hakkında pek 

Müthiş bir muvaffakiyet 

Şikago haydutarı 
arasında 2 ay 
Amerikada Şikago tebri, 

haydutlarile mefhurdur. BIHID 
medeniyetine ve amranma 
rağmen orada blltlla dlnyayı 
hayrete dGtllren hayda~ 
vak'alan olur. Mllkemmel A· 
merika polisi bunlardan bir 
çoğunu bulamaz. Zira haydat· 
latın da polis kadar mOkem· 
mel teıkilib vardır. 

Son zamanlarda methJll' 
Franıız adliye muhabirleriılden 
M. Jeo London bir vuıta bu
larak bu haydutlar arumda 
iki ay geçirmeje muvaffak 
olmuttur. 

Onlwrın naul çabıbklanna, 
polisle nUJI mllcadele ettikle
rini kaydederek aCfl'etmiftir. 

Bu mubarrirle birlikte cad
de ortasmda resmini aldıran 
haydutlar reisi: 

- Şimdi bu reami Ameri· 
kahlar glrOnce ne kadar hay· 
ret edecekler? Demiş. 

itte bu hayrete ve meraka 
değen bu yazılann terciimeaini 
yenn (V akıt) •iltanlannda 
okuyacak•mız. 



• 

bindir. Diyor ki: 
"- Takımımız kuvvetlidir. Son 

hafta Viyanada lik maçında Ra
pide yenildik. Takımımız tama-
men hakim bir oyun oynamasına 

rağmen talisizlik yüzünden mağlup 

Ağa oğlu elektrikçiyi 
nasıl dövmüş? 

olmu,tur. Bunu bütün Viyana ga- Fethi B. ''Kambiyo kanunu halil<ınclaki fikri-
zeteleri yazdı. Buraya takımımızı • ı· k" - .. •• l" • y d• 
daha ziyade tensik ederek, daha mı mec ıs ur~usunde s ıoy !Yeceğım.;. ıyor 
kuvvetli bir kadro getirdim. Bunu Dün b h .. . .. - b" 
yannki maç gösterecektir aa a Serbest Cumhurıyet Dun Agaotlu Ahmet Bey de ır 

Ker. Hl takımı reisi H~r Ştayp f~rkası. merkez ocağı Fethi ~yin muharritimize fırkanın ne§rdeece-
t kı h . . d _ ı- 1 rıyasetande İçtima etınif, içtimaa ği gazete hakkkında ,unları söyle· 
a mını~ şe r~~uz en . mag .upF~l- Şair Mehmet Emin, Ankara meb'u- mittir: 

madan gıdecegı kanaatındedır. I - su T ı~t s·· p A wı s 1 d f ı· t . a a , ureyya ata gaog u - on zaman ar a aa ıye se· 
haluka Ker. lll Macar profesyonel Ahmet Beyler İ§tİrak etmiılerdir ... bebile fırl<anm ne~redeceği gazete 
likinin dördüncüsü olduğuna göre İçtimada fırkanın meclisin fev· itile riietgul olatnadım. Bu itin mec 
bu sene §ehrimize gelen takımların kalade içtimaında takip edeceği lisin fevkalade içtimaı bittikten 
en kuvvetlisidir. hattı hareket göriişüliiiüt bazı ka- sonra halledileceğini zannediyo-

111. Kerin reisi diyor ki: rarlar ittihaz edilmittir. rum. FırKi lstanbulda ve Ankara-
" B h" -ı"' l dk Fırkaya iltihak eden meS'aılar- da olmak üzre iki ıazete neşrede-
- u sene ıç mag ~P. 0 ma 1 

: dan Rasim }Jey "Bilecik,, Galip B. decektir. isimleri hakkında takar-
Takımımız çok kuvvetlıdır. Kalecı "Nig-de İbrahim Be• ''Kocaeli da ·· t • b" kt B" t . ,, ., ,, rur e mıı ır ıey yo ur. ır ane-
N emet, Muavın Macar ve sol acık irei intihabiyelerine gitmiılerdir. · · · 1 • "S b t c·· h · 

• A ~ sının ısınının er es um un-
elyevm Macar mı Ilı profesyonel ta- Meclisin fevkalade içtima1nda bu- yet,. olması fikrinCl~yim. 
kmımm oyucusudurlar. Takımda 7 lunmak üzre bir iki gün sonra An- Fakat bu fikrimin fırkaca ka-
enternasyonal futbolcü vardır. Her karaya gideceklerdir. bul edilip edilmiyeceğini bilmem. 
halde güzel bir oyun gösterecekle- Fırka umumi katibi Kütaliya Gazetenin dört sııhifelik bir fi
rine emınım. . meb'usu Nuri Bey de Kütaliyaya kir mecmuası manzarası arzetinesi 

Gelen tab~ların en sahibi sala- gitmiıtir. Kütaliyada bit sün ~1- fikrindeyim. Fakat bazılan bu ıek
hiyet adamlan bu fikirde. Bize e- dıktan sonra An1'araja ıidecektır. lin halk tarafından çok rağbet ka-
lince mevsime yeni girdiğimiz iç~n, Fet~di ~eky !'azMartbe~i ı1 ü~ .A~kha- zanmıyacağını söylediler... Binae-

k b .. 111 K 1 ak raya gı ece tır. e u' uıa ıntı a· naleyh sekiz sahife olarak dahaca-gere ugun . er e oymyac b b ·· ·· lfti ·ı k 
1 G 1 . rnın çartam a gunu ı n ere 0 zip bir şekilde çıkarılmatı muhte-

o an a atasa.ray ve gerek Vıner gu .. n meclise ittiraki l<üvvetle ümit ld" 
S 1 me ır. 

porla karşı a§acak olan Fenerbah edilmektedir. &zarum Meh'uıu Aw wl Ah B Ank d 
"k" h fta · • d k k T h . B d' f k gaog u met ey ara a 

çe son ı ı a .. ıçın e pe ço ça- a ~m ey pazar günü. ı~e~ ır a hir elektrikçi ile arasında vukubu-
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T aymis ve Rus donanması 
İngiliz gazetesi Karadenizdeki Rus 
donanmasının kuvvetlenmesinin ------- --

neticesinden endişe edivor 
Bu takdir ele Yunan ve Türk donanmasının 

tahdidi akim kalacaktır diyor. --
Atina, 18 (Apo) - Londrada 

mllnteıir T aymis gazete-si Kara
denizaeki Rus donanması mese
lesine avdet ediyor. T aymise 
göre Ru•ya hUkQmeti Boğazlar 

komsiyonunu tanımadığı cihetle 
Türkiye hükumeti vasıtasile Ka-
ra denizdeki bahri kuvvetlerinin 
miktarını bildirmittir. Bu 
listede Battıktan gelerek mu
•akkaten Karadenize girmiı 

olan iki zırhlıyı da zikrediyorlar. 
boğazlar komisyonu bu listeyi 
Cemiyeti Akvama tebliğ etmiştir. 

Bu mesele kıltikali mucip 
oluyor. Taymis gazetesi batma· 
kalesinde Karadeni.ıdeki Rus 

Türk - Irak 

donanmasından bahsederken, 
bu iki Rus tırhhsının inzımaın• 
Karaaenizdeki bahrt tevaı.ilnD 
bozeluğunu kaydediyor ve bu 
halin Türk, Romen ve Yunah 
bahri programının tet1'ik ve 
taailini icap ettiğini kaydediyor. 
T aymiı gazetesine göre Kara
denizde kuvvetli bir Rus filo· 
sunun mevcudiyeti Tnrlilye ile 

Yunanistanın bahri kuvvetleri· 
nin tahdidi teşebbUsiinll alCidS 
bırakmakta olduğunu ve Bu iki 
devletin her nanil ihtirnale kar
,. kuvvetli birer donanma bd· 
lundurmalannı icap ettirdiğini 
yazıyor. 

lışmalarına ragmen henüz musaba mebusları da cumarteıı günü mec- lan hadiae hakkında muharririmi· 
ka kabiliyetlerini tamamen bul- lis müzakeratına ittira.K etmek üz· • d w ı h d tl ğ 
muş değillerdir. Bu maçlar yeni sere Ankaraya hareket edeceklerdir. zı~t~o~ ugu ıua e fU ceva 1 ver- OS U U 

F k k .1... . . A k d h mıt ır. 
ne icin her ilii talhmımıza da iyi bir ır ate, ı atı ıçın n ara a e B h ettw• • hlld" kub 1 

lsviçre ile muka'\·ele 
Ankara, 18 (Telefon) - lı• 

viçre ile aramızda mtınakit tica· 
ret ve ikamet mukavelesini• 
tescili için M. Marten bir lıafbi· 
ya kadar ıehrimize gelecektir. baJfangır olacak nüz bir bina tutulmamıtbr. Meclis - aBis gınıKz 1 .. ıse vud k' u. - K 1. F ) 

:r • •• ak .. L:..t"l A k tnuftur. r gece eç uren e 1 evı- ıra aysa mem-Galatasa.ray sahaya eski kalecisi muz eratı munaseoe ı e n ara~ . akt 1 kt "ki • .. a·· 
. . • . . ya gidecek olan fırka erkim bu it· mın geç v t e e tı erı son u. • 1 b h 

cısı Ulvı ıle beraber çıkacak hır se- 1 d l l ki d Hadisede ismi geçen Ihsan ismin- nunıyet e a "" 
d b . 1 . d b k 1 k h e e mefgu o aca ar ır. d k" . k .. hd" . . .. d"" . ne en erı svıçre e an acı ı ta S. C. F. lideri Fethi B. t:lün hükG- e ı fır et musta ımını gor um. d. 

Adanadaintihap netiseci 
Adana, 1 7- Belediye intihıl" 

batında H. f ırkaıının kaz anaca it 
anlaıılıyor. 

sil eden bu kıymetli kalecimiz ar· metin hazırladığı Kambiyo Kanunu Bana "şirket~ ~iti aylık borcu- Se lyOr 
tık Galatasaray takm:imdaki eski hakkında fikrini soran gazetecilere nuz var ?nu~ .. ıçın c~r«:ya~ .. ke~- Cenevre, 18 -(A.A) - Irak Zehirli yemek! 

. • 1 t o· - 1 • l"k l ~lemittir ki. tim.,, dedı. Dutun mes uhyetı uzerı- kıralı Faysal Ha•retleri berayı 
yerını a mış ır. ıger erı ı maç a· · ld w • •• •• • 1 • .. • 

d .... L knn F b h z k" d o hmusl:ıki. fikrimi mecfü ille a ıgı~ı ~rtesı ggunu mes e eyı d . v· d b ı d Sultanahinette methur bır 
nn aJ{. ta ener a çe e ı e _ .. . r halledeceğımı 0 gece cereyam ver- te avı ıynaa a u unuyor u. l kan d ••wı ı· . D • 
d h"l ld v h ld b"ld•w• . k d ... ~ fPkamın c . r Ak r . . "çf o ta a og e yeme l yıy,en e• 

a ı o ugu a e ı ıgımız a - noktai nazannı izah edecelim. meıini söyledim. Razı olmadı. Şir- emıye ı . vam mec ısın_ın ı ı- let matbaası tashih daireai tefi -Mii r.. 

drosile oynıye,cak. Her iki talmiu- _ Ftrtinndan çt!1alen Reıi{ Ca lfele telefön ettim. Cevap alama· maı umumisı mUnaaebetile Ce- nir MüeyYet, intertayip dai~~r.1' 
mıza da muvaffakıyetler temenni lip Beyin etrafında bir müit:akiller dım. Tekr•r İhıan Efendiyi gör- nevreye gelmqti~ !lot h ı6HW ' den Ferit Beyler, yedikleri yem"k· 
ederiz. partisinin teıekkülündeıı lialttetİtli- tlüm. Uzun uzadıya yola getirmeğe Irak kıralı hazretleri Anadolu lerden zehirlenmitlerdir. 

Bu müsabakalardan evvel saat yor. Bu husustaki mütaleanız ne- çahtbm. Razı olmadı. Aksi cevap· Ajatı11nın hususi muhabirini ka- Matbaa müdürll Bey bir tezk~t6 
tam ikide İstanbul mrntakası fut- dir? lar Yerdi. Bir aralık küllandriı hir bul ederek atideki beyanatta ile gençleri yakın bulunan GUUtü• 

ı "ltı' ta•·•·• am· ,.. ·· erı·ne ı·n· .. ıe b 1 t hastanesine göndermiı ve ya""ılii bol heyeti tarafından stanbul - Ben mecliste mürakabenin te- 1 nınr ız oz uz s ı. n uş ur t" cf ili: )1 lh Ef u unm : müda-vaat neticesinde bunliiff\ 
§antpiyonu ve şilt sahibi F enerbah- essüıü taraftanyım. Bu itibarla hu im. i to ~t. ~tt~. .~an , eı_ıdi t'Biz iki kardeı milletiz. Mn- hayatlan muhakkali: bir ölü.mded 

t lam b . · ·ı·k k ·ı ·ıt maksada hadim le•ekküllerl idem- ~nden çok ıyıbk ıörmuı, ıımdıye 
çe a ına ırıncı 1 upası e ~· 7 bd be d b b l - nuebatamız fevkalide samimi ve kurtarılmııtır. Bu lokantanın bir 
verilecek bu münasebetle bir mera- nuniyetle karıılarım. Maamafi1ı arb. . .n ledn =--~ ."~ mua~el e.J~- "ki - l k b ki . . eı 
• 

1 
akt böyle bir teşekkülden haberdar de- ren ınıı o u8 ... ıçnı meı e e,. ı- tamamen hüsnll niyete müıte- ı gun ü ayat yeme en miııt 

sım yapı ac ır. L~ h 1 I-.! a.= d" k tt nittlr. Geren herrrtın bu mtına- rilerine verdiğı." anlatıhmt. ve sahibi 
MAl"."LARIN SAATLERi ğilim. Vu1Wbulursa üınü te ik11:i :zam euıı.e ı, apa ı. T a h kin d k b k b 

Y • .• • etmek lizımgelir. Şimdı bet altı ay ıonra o zaval- sebatı daha sağlam ve hiçbir 
1 

a n~ ~a 1 atı anumyeye ~· 
BeYll:_elmıl~I. Fut.bol Musabakala Fethi Bey Reiıicümhura veda lmın lütlüttılarak aleyhime yürü- surette tezelzüle uğramaz .!.~~~ www•"*""'' • -

n heyeti tertıbıyesınden: k - F "d ii h'"L tUlmea · muharr"kl icin k t bı"r hale isal etmektedı"r. Ben yemı'z bir kat daha m· t..Z-af ei:le-1 - Avusturya ve Macar Futbol etme 1;1zre rans~ya ıı ece i aa· f fil ıhı 1 d ıTer ·ı ~ pe. e .ı:uw 
. . . kmdakı rivayetlerı tekzip etm f ve f re u ma mı. etrı maıumye- biuat bu vaziyet ve halden fev- rek kardeılik hisleri tezauf ede-

cu misafırle~ı~~zle yap~lacak.m~ç- demiştir ki: timin ref'i meı'eleaine gelince bu-
!~:~ saatlerı şoyle tesbıt edılmı§- - Bu haberi ben de gazetelerde nu mecliste evvela ben istiyeceğim. kalide memnunum. Hissiyatı, cekür. Biz ayni ailenin muhtelif 

· gördüm. Fransa Reisicumhuru M. Ben senelerce darülfünun kürsüsün dini ve menafii bir qlan millet evlerde yaşayan eYlltlany1z. 
14 - Saat IH. Ke; Galatasa- Doumergue'e vedaı llnu ediyorum, de ve gazetelerde tetrit maıuniye· ve meml~ketlerimiz yekfü~?cu~dbir Ayrılmamum imkinı yoktur. 

ray. Hakem Kema~ Halım Bey. fakat maattee11üf buna imltln yok tin aleyhinde bulundum. kitle halınde bu mena mu a- TOrk Cnmhuri eti bftkômetinin 
16 - Saat Vıner Spor Fener- tur. Son zamanlarda metıuliYF lngilterede mevcut bulunmtyan, faa etmekle mükellef ve muvaz- k b1. k 

baçe Hakem Şeref Bey. tim buna bir mini tetkil ediyor. la- 1 Franıada tahdit edilmi! bulunan zaftır. Tiirk ve Irak şimendifer- ve er inınm ıze arıı gCJHer-
2 - Kapılar saat yarımda açıla- met Pa,anın nutkuna mecliıte tabiil•te§rİi masuniyet bizde hudutsuz- leri hudutlarda birleştiği gün dikleri 1amimi kardeşlikten ve 

caktır. cevap vereceğim. dur. rnllnasebah tllccariye ve iktısadi- teshilittan fevka \ade memnunuz.,. 
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ALL•~ 
SELAHATTİN ENisc:::::J 

Bu bahis, Rnıtüyü çok müte
essir etmişti. Hasta arkadaşı 
hakkında hiç bir vakıt fena bir 
his beslemediği, onun hastaha
neye naklinde zerre kadar mü
essir olmayıp hatta böyle bir 
teıebbüs hatırından bile geçme
diği, ve hastahanede bulunduğu 
milddetçe de kendisini hemşerisi 
Yunusta• fazla ziyaret ederek 
hatırını ıorduğu halde, ihtiyar 
adamın kendisine kar§ı göster
diği bu itimatsızlık, onu çok de
rin bir surette sızlatmıtlı. 

Onun payım iki arkadaıına 
terketmek suretile gösterdiğini 
zannettiği fedakarlık Rnıtüyü 

memnun değil, bilakis rencide 
etmiıti. Çünkü bunu söylerken 
ihtiyar adamın kemü hissetin-

den dudakları titriyor, g&zleri 
adeta ağby~cak gibi bir hll 
alıyordu. 

Y avaıça başını kaldırdı: 
- Ağal .. Sen hHtaım .. dedi.. 

paraya ihtiyacın vardır. Vazre
çiyorum. Senin parandan benim 
payıma dü9en gene ıenin olıun. 

İhtiyar ha1tanın g&ıleri parladı. 
YUzfine kumaE bir ihtiyar tilki
nin yilzDndelci bileklr manadol
du. Rllttllnlla yüretiai yumuıat· 
mak için çeYirmiş oldup dolap
ta muvaffak olmu9tu. 

Yusuf hiç oralı olmamıtb, hat• 
ta RüştnnUn ı&zlerini iıitmek bi
le iıtememiıti. ROttO, kendi bak• 
kından vazgeçmekle kendisinin
de vazgeçmesi mi iktiza edecek
ti? Numan ağa öyle yok yok11Ul 

aabacak bir adam değildi. Em
)Alr, akar sahibi bir insandı. Scr
•eti kendiıininkile kabili mulia
yeıe değildi. Bir ıilkiose alimal
lah RGştOyü flrtlatıııa kadar pa
raya gömerdi. O hAlde ondaki 
bu istiğna neyeydi? Ahmak be .. 
rif budalahğile yaıasmdı. Efen
di den bekçi bundan daha mı a
kıllı ve mnkemmel olacakta? Aç
lıktan nefesi koktuğu halde bu
dala herif Numanın vereceği pa
radan vazgeçiyordu. 

.... SUrekli, urun yajmurlardan 
•onra kıım soğuk, sert günleri 
yaklaımışb. Ağaçlarda yapraklar 
dökDIOyor, oluklardan yağ
murlar boıanıyor, arabalar evle
re . odun k~milr taııyordu. Bir 
kııın yaklathğını gösterecek 
bundan daha Vt! eyi alimet 
olabilirdi? 

Yunusa ıene it çıkmıftı. Bal
ta sallamak mevsimi gelmifti. 

RUttünfin, odun kesmek me
ıeleainde kendisine rakip çıka-

cağı vehmile, mahalleliden her· 
hangi birisinin evine odun ara
balarının geldiğini a8rtınce yavq
çacık odasının kapası arkasmdaki 
baltayı kapınca doğru soluğu o 
evin önünde alıyor, kapıyı çala· 
rak biımet~i, hanım, bey, her 
kim ise: 

Maıallab komıu l Allah ha
yırla kıt lar ihsan etsin, Allah 
afiyet Yersin, elem, keder gös· 
termesin ... 

T~kerlemesinden sonra balta
&ım kapının efiğinde tıkırdatır : 

- Biliyorsunuzya, geçen sene 
de odunlarını:ıı ben kesmiıtim,, 
bastırdı. 

Yunus, Rüttünün bu işte ken
disine rakip olacağı endi9esile, 
Numan ağanın memleıketine gö
tilremiyerek odada bıraktığı 
odun baltasını çoktan dolaba 
saklıyarak ortadan yoketmişti. 

Bu adam, bekçilikte ortak, 
mezar kazmada ortak... üstelik 
odun kesmekte de kendisine or
tak olacakb? 

Eğer RDıtü, kendiıiue ortak 
çıkmazsa - Numan ağa kayna· 
de olduğuna nazaran aemtiD 
bntnn odunlarını kesmek, keııdi 
inhisarı albnda demekti. 

Odun keıme m eıele.i, meıaı 
kazma meselesine benıemeıdL 
M esell k endisinin iti oldalU 
zaman mezarlığa gelen alo or
tada kalamazdı. Fakat arabala• 
ran bahçeye yıktıktan, yahut 
odunluklara atbklan keeilmemit 
odunlar, bir gün, iki gtln, hattı 
daha fazla peklli baltaya inti· 
zaren durabilirdi. En nihayet 
odundu; ölü gibi kokacak, yemek 
gibi ekşiyecek bir ıey dejildi. 
Bu itibarla mezar kazmakta 
RüştUnün iştirakini kabul etmek 
icap ediyordu. LAkin onun odu• 
nu kesmekteki iştirakinde hi~bir 
zaruret yoktu. Gerçi bu buuı
ta RüıtünUn de ses çıkardığına 
raslamamıştı. Komıulatın odun· 
larmı keserken g6rdllğll :ıaman 
kendisine sadece: 

.( Bitmtdi). 
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Adliye Vekili Mahmut Esat B. Öd~ınişte büyük bir kalabalık 
huzurunda kuvvetli bir hitabe irat etti . 

'~ C. H. fırkasıhdanım, Efendi olan çünkü bu fırka bugüne kadar yaptıklarile esasen 
r~ir 

17 
<A . · . Türk milletine mevkiini iade etti ,, 

dairesin~t .A.) - . ~demış Adhye ye tUmhuriyet Halk fıtkasrna sövdük· d8kerkb yalnız kendilei:irtl değil bugU- ~ye hakimdir, hakim olacaktır. Fethi lstatistikJerJe sabittir ki bugünkü lah· 
Be;tn .. 

1 
A~~~ye Velılı Mahmut Esat len ş11 anda taşıdiklan saadeti han. nü de dUıaünüyorl d DUttyada vatan· ney, vergileri indireceğim demekle hü- silat dünkü tahsilattan hatta biraz •a 

soy edıgı ve kesif b' h Ik küt · t k f • • Y ar 1
• ~ ıeaı ta f ır a · gı ır anın ı yasetı sayeaınde edindiler. perver ıtıilliyet})e geçinen bir mil- ktlmeti elae edebilecekse yarın aiğer fazladır. İcra Kanunu, ~unun bunun 

ve tld: ından derin alaka ile dinlenen Düne kadar vapurlarda, timendlferler- let ya;nız kettdl ~~r dO Unemez gele- biml ç•kar, vnglİl'rl b'iisbütün kaldıra- şahsi menfaatine ilokttnmuş olabilir fa 

•tidir: etle alkışlanan nutuk btrveçhi· ~e memleketiizin ticari ve mali müease cek nesfllerini CI: ~ilşürt~fk meeburi- caftm aer. üatta, aaha bir başkası çı- kat, tı9\ün Ti\rk mUl~tlni\1 umomf men-

Aıiı Öde . . . ~leiih~e fdml.er çahştyordu. Ve bunl:ır yetindedir. Hürriyet •e lstiklll yolun- kar, J\em \'eii'fleri kaldıracağim hem de faatfne uygonduı-. Düny~nın lllçKir i.e-
lahiplerf111 nuşhle.r, .muhterem miln- kımlenn ellennde bulunuyordu. Türk da tiütOn blr neslin hem kenllfsi, hem İ· herkese para dağttacı\ğım diyebilir. Bii deni memleketin~ şahsı 60~ ~h ha· 

H ' olmryanJann defil mi? budn kimin e- lerdekl ne$11l 1 1 k ftöklOkleffni tan bunlann he)Mt hUktimeti ~e mi a· pl8 ;i>ktar Franlll bundan t8 iıebe ev· 
kfn Aa~r şurada blribirimlzi bulmu,. )indedir, Türklerin. Btltün bunlar Cüm az mı görtl'- er ç n llankU iihendifer lU&klanJır? HUkli\ te ~çmek bTı ka· m b11 usul6 blClırıltrfbr. Dln,-aıun 

ıılfye Vekfll l tak d a. l., "'oruz. Bug n ş · · d '" · · ı 
sun o a ftııil, meo u- harlyet Halk Fırkürnm siyasetinin siyaseti -ı.:ı. _,.,11 rln dail dar k'61ay bir )ey inhHr" Ttirk milleti· en rerı Jnemleketr, unyanın ea ıen mı 

uı ınfatfle k • • ,, ... nrz gelecek neBI e ÇfS • • • .d. ki b . . .... 
illa onuşmamrıı yersız &al- mahhlüdür-. Bitlar, bahçeler, hatta bugünkü n-ıı ri ..... lstlklAI nin hUkQmeti bu kadar kolayhkla ele leti l'örk milleti mı ır orç ı~ın .. a. 

Yoru111 Bozd ~ hU h ..... e n de yaşam_.., 1 Bo 
da iz • a~ının r avası altın- dallar ovalar, mal, mUJk, memleketin ve hürriyet· i m t esi fçiri 14• geçirilebilir bir oyuncak mıdır? pis ntanımızda yer bu sun. rcana 
C. ~ e şunu haber verihek isterim ki Üdı~adlyatı bijtart ba§& Türk olmıyan- zhndır. Avr:pa'd Udafa.a ea~p niçin yap Mubaleret partiıii f~de &agtin inhi- en sadık millet şüphe edilmesin ki Türk 
u 

1 
~ fırkasının namzedi olarak meb'- lana elinde defil mi idi. Bagün bunlar mıyorsunuz diy aln pa:~ saf eclfnlz Av- sarlara mbanz olanlardan öylelerini ts milletidir. Muhalefet liderinın beyana· 

8 u&unuza int·h ·- · · ~ en ere ın d ·· fil t• · h • "\m t: ·~t M: h 1 ap ettıgınız Kupdah Türklerin elne geçti, bu da CUmhuriyet rupa nrinciye kad n1emlekttin mü· nıyorum ki daha dün bana inhisar ida- tın an Turk m e ını apıs et ek 1 e· 
ll't a nuıt, gene fırkallın azat kabul et- Halk fırkasının siyasetinin aemer~i- dafaasını unutalım :ı? deris. Avrupa relerine .,.erlettirilmeleii için mektup eliği anlaşılıyor fultletln adliye ekaleti 
M: ~.bir azam olarak karıınızdadrr. dlr. DUfte •adar 1abancı1ann yanında türk _milletinin f}el'effle" istilda1ile mü· yazıyorlardı. Arzulan yapılmayınca emane\I etimde kalaıkça Ytfzde NŞ tuz 

e usunuzun bütün maddi nrhğr son amelelik tapan binlerce TIHdln bii tenas~p ~rait dahilinde ikrazatta bulun buğUn inhisara muhalif oldular gene alan faizciler lçln 19tanbwıt, timfr 80-

:efeilte beraber c. H. fri'kıutrtın mah- bahçe, mülk sahibi oldufunu az .. ' mak ıstıyorsa. Fethi BfY bu kadar U· öylelerini tanıyorum ki düne kadar in- kaktannda dolaşaiı ~reciter uirunda 
ır. Malr olarak kalacaktır. Meb'un- HlyDrut. mı go- mandır Parfs sefiridir, ba kadar kolay hiMr idarelerinden reçlniyorlardı bu- Türk milJeti hap e~ftrntyecektir. km. 

nuz &'tinde iki elbise d-"tıtlre le .bl Ctımhaiiyet Halk firk para bulabilecekse niçin n.ıifeslnf ya- ralanta• 1fnnlinea inhisara ateY'ttat ıa !aii'dJeHit mlJ~USftht; telecile· 
111ım ka q n r gı umdanım parak htikt te iffiiedf Memleke- t .,., ' •qo ' 

nanaatlerini detfştirecek cfbll- ÇtlnkU bu fma bugüne ka • me bilet • oldu~ar. şte bitti lninlar bagBn nıu· rin Binle hiajJtı! o;ılileatı cNİftdlr. Bir 
liyette deilldir M dar yaptıkJa. tin tenfini tanımıyan bir para.ya bu haldet partlei n•mın&·çalıpnlardan . 
lzıafrd lnı · uhalefet fırkaaınm rlle eauen efendi Olan türk milletine memleketin kapılan kapalıdır. Ve dai- bir çoklannın kanaatlerinde samimi ol- ~n 9 tllly\! 'Vekltl -GlıitiSaıi\ bfte W lür 
Zl1l uf~dı ~Ufa sUnlerind~ fırkanr· mn1dlhl iade etti. ma kapalı kalmalıdır. maatk1ahnı j1Jtitermefe kafidir. vatanchl ıo;ıım ilftei 9.ltin'li alriı ~ri 
bllirdL la: akaret faidle ıade edile- Btnfm fikrim, kanaatim taclar ki, CUmhuriyet Halk F.ırkasmdanmı. Muhaieret parllsl Uderi Fethi B. ile ~alıJBn fıafftett bıort Jtln ~~re· 
il lk e edilmedi ise CUmbariyet .dost ta, Clljman 8i, 4tii da bilimi lil bu Çünkü, bu fırka çiftçi ve kiylil fırkası- fiiiUla buraaa sö;iei:llft l!fiar arasın- eekle;rle ujrqaeak kailar sbnlelJii ve 
,.: frrkaar h•1nlann4lin delil, ta- memleketm efendin Ttlrlltar. bz ·Türk dır. AP:n kaldırdı, askerllfl bir buçuk da biraz da Tlfk iıdliyeslfte flijlttel hl- kavveti kendimde buluyorum. 

tıe• liorktu, aldatrlMlf temla ylrekH olmıj'iftlann T8rk vatanına bl hikk seneye ındirdi, yoUan yaprYbr, Hylü- tafkArbğrnda bulunda. Eter Fethi key Tire'den ıeçerken muhalefet oeağı 
,..tandqlanm lı:anmdan kontu, ntan- Tardır o da hizmetçi olmak:r ~-· ı aln mrtmdaki ezid nnetleH kaldır- in sammiyetine Jnnanma8ay41rm bana heyeti bana hoş seldin demete Jtld.iti 
• ., bilı ile resmi kUpt yapmaktan maktır. Dib\1'Ulll en htır b" , ole ol· dr, mütemadiyen kredi açıJOr. !inat gülmefe deler bir Jltlfe olarak tellkki zaman ~anunlanmızın serUltinaen 
~dnb, onah için lefinU tarihe -n Chı· tindeyiz. Onan adına TUi'ki~e ~;~l~ke- ban~am, iş bankuı başta olmak Gzre eaerdi~ Fethi Bey, bazı gazetelere be- bahsederek hürriyelin 1azım olduğu ri· 

Uriyet kanunlanna bıtakti. Bir ii8tin Meh'ananun •mimi kanaatin{~ : bugüll yalnız Odemiı'in fçillde wt ban- yai\itmda ftrk aallyesinin istiklalin- bi \evii eclilmediflncİen ,illyet etli. Si· 
Yıltaftftqlar, liülkattn nerele olauta· mest lfhı bundan daha mlsait yer ~u- kal~~r:ır. HeP8fne güveniyoruz, h~psile m tereildUtİe b&ltseder gibi şeyler söy %t ş\l kanaatimi sôylemeUYtiı "l lBrri· 
n11 anlrncakJar, aldablmıı o1duk1annı lanamudL Onun lçla dayplanmı sak- i- ş y ruz hangi devirde, hanri ıdatt llyor. Türk atlliymniıt iStiklAU yalnız yet şuna buna taarruz ve teea.Uz ede
rörtp anlJYl.Caklaraır. Benim. bunda lamıncatım. :::~:ribu kadar lktısadi yardım ~Ues- tefkilt'tr '1idl)'\! Ue, kan anlarla cfeiit, rek gazeteciliğin para kazatJmak WlSlta· 
tflphem Yôktar. Ben, CClmhuriyet Halk fırkasında- n·T· b:uruJmuıtur? hiç bir devırde. Tilrk hAkimhlbl el tletmez -.ıtdanı ve sı defll•ir. lUlribet Ttik Jii11'tinin 

Niçin CUmhariyet Halk lıtkumda· nnn. Buna~ aebeplerinden birisi de !'li· n~ ~n ln~r Batk tıtkUhıın si.~ti: ylksek preftle teminat altındadır. Fe- Türk vatanının malıdır. Bu ~ı, şunun 
n:~·içbt orada kal,acafım, çUnkfi ben :-~:er myuetldir. Geçen idare mille- günk:~:ı e ~ir. Muhalef~t ~~~ı, ~ dakArlık içinde ~lıpn bütün Türk hl- bunun elinde pira kaza\ı\ı\a •taı de-
8 z iıA ... sluk için rey alırken C 1I gı ağına kadar borca Mktaklan . raz anndan bell llG9 ısını . kliftlerini dnclde edecektir. Fethi Bey mi ~ 
~== olatak ililıaa; •izi hui-u~ !:!~ Cümhuriyet Halk fırkası hariç· ~s~r~r; ~;~lh ediyor. lnhfsarlarm _?1· emin olsun ki bli sellm ile selam edi· ~ı!!!~t:0;:~~~::::8":ııeHıt:l~: 
CUmha -. Vi aldltaam. onan lçta .ı. r para almakaraa Mld idanJe.ri.Q a 151 e erd! bUt8.n jtlkünln koy· yOiiar sklle hlkltn terileük 1eTlfter . "'.,.._.,. 

"7•t hllk fıttam l t nal Ull'da n.tddan ifia ı linin ft Çifçfiilil animda bldltnu bi· İl fel w~ daha ....... ;jiildıtıatftk cH1*e-
kalC1rm tt biualfirl. tüi olatik Ttlrk pa....U., Ttlrk ft$iaile ;red::::• liyora& Tltüne, tıld.re inlai.ar k.,.._a. =- -::i:a,.ı:!':m'a:..~ tim il mabdlüıdbil tM&vHMil( lbr· 

C. H. Fırkası &ZaaınliJü1h. lnk ;raptı. Vatama J'Ulmldu fulaanu :re~ YIP ta Türk köylüsüntin omuaunda ap.t _ ı.o4:'..!: ..... da Tlrk adliyesi -.fn nidan benbat ne;em " hatııA.dii\ Ba 
hi tırki en hU1flk 'nlrk.f G 0. Hae ~de deiair centberle lrda. belbnıı bırakmamafa 'Vicdan ram olar el 1 fi kCla llUmlae sebep olan bir üai'l'k " tıee&YU*ltH M ld:llr 1\Utsa 
tinin frrüsıdrr. Buton ofttın lll İdl.:: lhMilltl•ltr itim au 4etU mi" ma? Orda litiyonız, adliye istiyoruz, f~ii ~ptiftibı tevkif etmişti. Fethi neşem de kunetim de o kafttli'tiMık· 
11 latındadır. Tatta tnııa ldtitsf al- ::::annm nldile k memlekete ,İ :aarlf istiyoruz, tfM!ndlfet lstlfctnız. BeY ;:ffa eetirt fdL ar. M .. la4ttimia " illille\imli atnın· 
tında çahpeaktır. Cilrnhariyet halk llhaetllıl PJttıiıaiuaak i~in Oshıailı hU aetaneler lstiyorn. Bltb Whlan Btiktme~ ~ktlfl te1jTafta hlld- da llfn1'blı• talrnz w tem~el' 
fıtkasr lzasındanım: ÇUnktl, btı fırka 1 ne h Mlüla tehdit ettiklerini ili)·. dnlet ~rglsis •i ,.paaldır1 Jilriitet, •• ea.tt fMfletek liptainn tiftUyhinl beni l~ b Ununu bir _,. ft '-'1f 
vatanın tuttulmak slnaett •-llyett e • lan 11e lwlar Jbı• oldaf1aau medenıyet_ lstiklAJl ucuz almır .. 71er· temi ttlrme'k lsteıftijti. HU•tmet m • 
nl :rtlklenen, T&tanı kurtaran fıtkad~ blatı•ıa an~ Ba il'ltmleketftt den delildir. Bunlar, can, mal pabaSf· p ..':.~arla harbi bile söze aliu'ü Fet men•u olamk kilaeaMm 1-.at'ltle
Ru trrka dünyanın en büyUk lnklllhl~ :-'9 •ı,.an1an TU'l'id)-e'de tfllleftdt- na elde ediUr. Dünyanın ecnebi boyan· hlraBeyin teklifini reddetti •e hAkiml rinde devam adetek iituaniHhlllia _..... 
ili !_af>mrş ve öldUfU zannedflb TUtk .: liitelnWlfletdlr. ÇlaWI, TUrk vata. dutUfU altriıda lalaıl nıflletletldff ki her tUrl8 müdahaleden uade hblun· diden tefekkür ederim. Malialift~ 
lftillHltıl hurUn dUnyafnn en medeni btak =U~ tir ~l halinde bırak- vergt •erntetlet Muhalefet parttslnfıt il darda. Adalette istiklll dersini ldmiıı mlilaade ederlerse fUna hatır~at~ a
lliflletletl meyanına diztnlttlr. . yor ardı. d~ri ~urada burada miltema•b'H ftr· klmt vermekte hakkı olaufunun tayini· teqm 1d ba memleketin samun~ dıldl 

O. H. frrkasr azutndanrm: Çtlnlttl, h .~•llielhlltefiii hır meı.1eliet :ftaaıl m(l. gılenn atırhfındaıı. bunlan haf illete- l Dlnletln hlldm etklnna bırakıyo· bir fikir mücadeleeine ihtf.neı '4W"1r. 
fırka bu ntarnn iftlddl, maneTf ntliİI:- 'fatı.~ oloar •ta•a iııhtlfiallk liürl Ya Cefinden bahsediyor. Fakat, lıtBtün .i;7. :Utti. p thl m Bi.hkeilr'den reçer· Fakat, muhalefet partisi hareket. P
l•nnı yaNöeılann ellfiinden alatak ltiara: ~~lifieHMli blrat iftktftett~ ~Clli\:y1eii nasıl yapacafmıb~r ba· ır. tell~ lffi "imınınamatun n\emle· çerbn onun namına gayrisamiml ~ 
~Utk llilllttifte whlf. Ell,thnlıl fltttan. fer -~tini Mtlet fıtliamma tl•enii dl.~ dar bir tek kel!m; ı::ı e'dr:"1:. kette lktısadl bahranm ._,ın:a lmtiıe- ketle, fahsl endişelerle vaki teca'fbr.1er 
attiHtl lroy&ralt illtlftellm hatta 11- •--li ,. baaila.t kahı et.telert il- iti ep ftdedlyot iğe 8 Y 

1 
.......... ri d ld-.&. .. ı-~L uı.. ..emle- fırkalan için Mref olmıyu.k&ır. •n· 

flt, f)U _... r. •rbmızıa erle hayallerle hUktmetf ele a - n • o .. unu 1i01 ca ~ l 
k gliae üd•t tBmhtltlyet Raik fır· eet ...Uleiia Jflni n ~•&nalan tele. kolay bir olsaydı daha fadasdlı n.· ketin ihtiyacını Paris'ten değil, vatanın dan s&kinrrlarsa hem kend lerine n 
&aından olup ta bugiln nedt11se dh· yfniz ediyorlar; cetleri ~ Ylklet•~ dedecekle:':Uıanurdu. Fakat, Türk mil· dört bacağını un; kanf ger.erek tetkik hedl me•ltkete ~ elillf •hatlar. 

•tt olahlata Mtalım. tıınr mlti1ea di· lan Öftllld~ iihclarnu m: ViYa.na kapt ıetlnt hayal ye Tait pqinde ele atmak eü& Gtinllk kl ,_ı ıtra Kuuna eski· Sağ olsun Türk mflleti. Y~n. Gut 
Uarken, kan ntUinkOn defildir. Onuft ak1nsellml iter yi arittıraeak Wt ..ı.tyette .. tffI•ir. Reiıfcomhur Iİazrelleri. 

bile bu netlce · tahmin ebilemitti· Nam ciclclt Ye eakin bir eda ile:· - Pılkolojik ilenen ilme l'1iU.· 
niz. Benaonun~vine pdiiinim tia· - Sana bak azizim dedi MU& den. 
kikada katilin kim olduiunu anla- bu küçücük latifeyi yapm•kla Markam, Nana'ın yüzüne di~ dik 
dmı iddiuında idiniz amma ıodra macldr dellll ye ah•atİn hükümaüz baktı. Vahti bir jeatle diılerini ıı· 
it defitti, Cleill mit oltfüialru nt•t ,eldlde anlatmak iı· cırdattr: 

Nana i(lletek: tijörum. Madam l'l•tz al~yhlnde - Siz zannediyor m•mıua iri 
- itin detiftifinl naail knlij6i'· t....._ Mttfldl ittlbüıııanae .,.,. kurbanınızı derhal mahkeme h-· 

Yatan : S. s. Vın"Dıyn Niklttt . ô •un? diye .ordtli tan baf1. ,alddtt. P'abt t.lna t6- runa aeTkedeceiim, hiltimlere "E· 
"*'#ff. Bwuın H&fbl ne idi? ÇIUtlıü _ Nu I d d"en. ~er Fehmi -Allah Allah bu derece dlnek re. •• bir hlkim" bir 11aüdtlehmıu· fendiler katil budurl;, di~. 
lttGerfnı hndui ldL A.ruılıJt ııe frtıilıfll&A mahıulü b~: e 1

' •dh~ Ye h.yal lik olmaz! daha iiç dört sün eTYel mi ifia it böFa. Mfil. au Yltilka İ· Hayır, bunu hiç bir zam- tap•· 
Hlbtı &ır Môiuiftlllt ;IJplae ttltılula ka.l H&hanai bi:°::bk eiıl, deiil mi? Bena~nu öldüren bir kadm ~efil· le mücrim olduf~ on.~ ~il~ k&n~ı mam. . 
"'-na onu ran etfMdL karak pek ili bü .. eme b~ ba- ~lr, d~y.e b~iır ~ltt b~lıran ~ız de racapmdan em!nım. Cörunuı haki· Canım dütümenııe "bu •d~ı 

.ton 1-tlıçvabında la:nmn laınl o~n- t,11 whili ..... küm Yerebdir. Ta- g!I mı ıdlnız? ptıkö~OJık tahlıll«i- kat cleMek defildlr. idam etmeli. Gerçi or&ac:la debi 
et &rt- hrh w tttt1b'1/et &uAtut IJl#t mamlarıı:.:'u taç noluanlannı ta- nız bu neticeyi TerDHfti. _ Kmum A'1ahınızı ıevrıeniı yok, fakat benim çok zeki, fttvbli 
fL h /Mt tablt ldt. çwa 1111 '/l6f'IM;. Markanı d - Dotna,_ iddiamda ·~~ .dly&- beni bti iabalt butaya ne.•that vet· de buiretli bir da.tum var ki; hu•· 
,._ btvtl küt o14uıunu mtltılfttt- Pencer .... drtısl c:avap Yermedi. rum. Katil bır kadı~ deiildır. mek için mi çağırdıni:i? dam fenadır1 diyor.,, diye nml .,_ü 
- eıt'*" Melltldlad ~b~fı. lutord:. 

0N~ e .urau. Sokağa har. - Bir kadm detıl mi? _ H&Jll', nuihat verrnltorum. talea yürütebilirim? herkee kdka· 
IAu;,. kodın Uk l.ikHbcnfla ılltilı - Tebrik d&J~t. . . - Siıti namuıuml~ temin eth!rlib Sadece blaft11ıza fıılıyacajnn ha· ha ile sülm•• mi? • 

•ee11ae 6-u~r blr gitlUW lfittllütl _,, olmyteun~ Hnm, ~edı. ~\aYaffalt kı değil. . kikati hazmebnek için sizi müı - . Siz müerimi te•klf etdn1e· 
11wo~. Bu,.,, Uiral dlne•i ld:nnuü. A:. ıurette ... Madam-;, e 111~el - Utt~e ~lyoH~ft~ bir yuİ7ete ıetUV.Ol'UID· . Çiillkü cek olurıaftl• bundan m~t~11~t o• 
el ~rd~ lltJpddcalc ulak bir ~ iatlcya etmek. 1!1~! ~un niçin . - _Gerçı labfe ettam. f~t de· mücrim haldancla elimde sızın ka· lacak ben delfHtil. Ohun ıımını sırf 
iter Jelli anlataea!rtı. lad• P Hal~iateclıiınıaı tbndi u mın b~~re ~dbd Platz ,em ~ot· bul edebilecelfnlz nenden hıç bir imaalılr Yt..ıfenti yapmak itlh söy· 

Müddei umumi, hu hulluyı bir inuaı 0 clilflnmelc ·=~~Jler YiPb muM~~k= elindeki k.ı':1cı~i:ia:: delil yok. 8ea •l~t l>a iskemleye lijecieiİ•• Bu auretht bfl~ .•üüm· 
kaç defa battan •f&iı okudu. Son- mtqtıam. Artık tUph kal e bulun• Bit iakemleye çöktü Yil~ mbimor benittı bhul ~d~bıleceilm tlmten lamı rwn• r•ım...ktan eızı kurtar-
" •1&1a kalktı dakik kad Ell tt kat e tnadı. olma tu Ben onun bu kadar kndr- d4!1Hleri ilylemek lçlft ohil'thDb· mıf 0 u~., 
-.atı J-'wi od~:.: it,f;t.:dtea ~r Nanıiae el ar ~~·: ~att yere ~lik, irtu t~diye kadar ıönnedim. Dot· _Elinizde Mr d~lfl yokta nurl - Ala sôyleyin. Ben icabını ya· 

Vwt 8 • _ ıJ!J :8.ttı, ılaye etti: nuu ya kendiııi ••Pletmekteld kucl o!• da bö1J. ltir karat ftreblllttl• pal'iti. (B . 
in, tunu Nam ... Siz reli harikulade idi. nız? itmedı) 
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ltalyan tayyareleri C. H. Fırkası 
kuvvetleniyor Mm. Pavlova · KIZIL D6n ıe•emediler bu

pn bekleniyor. 
Dh tebrimiae seJ••İ belde· 

aff• ltal1aa ta11are ftloeuınm 
Bllmift• hareketi bavaDID be
n1chapndan dola11 bir ton ıon· 
raJ& tehir edildiiindea 6lo bu· 
llD plecektir. 

Koproai aiatemiade iç motor· 
il bir po9la ve Fiat •otklO 
dokm ava ta11areaiaclea ..erek· 
~ .. oa.. ftlo koloael Fopr la 
........ altanclodar. 

, ..... kilod ... ytbb-.. Aate
.. lrotlsatelli, .Alfredo Cappim 

•• Çaftt De Gicqi Suioae, 
blO.iaan, Veeosl, Poilolari, Citi, 

~·· p,_ tanareainde dart ltal· 
J- pselecili buhmmaktacbr. 
~ Popolo d' ltalioclu M. 

Fn.k. Gmtto del Popolo dan 
C..OlbeN, Gorriore dello 

Kwa +. Na.ıai ve La Stompo 
... l(a .. dir. 

ile Y..U ~· ltalpa 1efe· 
~ ....- -~ tanar• -.Wt
~ ve fiat fabrikam mim_. 
.. taratmüa kaqalaaacakbr. 

.... -Wr M,aebnJlel -
•llahikal•nna lttirak ed• 

,.. ............ iki .... kalM, 
.... ı>na.a. l.arilioe, ve 

All-.• tldecektir. Ffto zabitaaa 
~ w,. lefare.ti tarafmdaa. 

af.iP111 J~ n Fiat fab
··• tarafaaclaa bir çay m,.f.ti 
... ,ıelstir. 
·) • 11.:ı 

lk Fırka11na . 
. :!·~ni· Penleır 
~ ıw.tcw. ..ıa:ı: _. .,_, 8*y 

.... ,....... CllMuri)'et Halit 
·""'-• itlliMp etmiftir. ·Ha; .. 
~ Mu 1eJ ikinci dnrede 
~ 6rlr111ıi• iatifa ederek .......... . 

, ~...,...~· ... kurtarma şirketi 

. Jel•ANI _.,. ,Ulı'«I Mi

Wler '"'"ti tlUtlılı ehi 
MliDJ~lzde rabliay• dclfed. 

·JMııll İçil! ~UI redblrler .ıt11dtl1• •e 
t;a meyanda TClrk rilcarlanndan ma·· 

k '* ~er teekil olanarak Anki· 
. ........ ealtle'l'htl yızmıfDk. 
OUfa aldi'ttmız nlılGmıra göre Seyri· 

. .._. ldlnat te dtfer bazı mürehailı 
.... -..ııaa kliralo 1"ı yenf mfia· 
...W _. Vetllllr heyeddc. übUI 

• ....... " • Denta ikam · mtldlitta. 
... ......,.. ,..,......,. Baaaq bertlte 
~ piDt hn•• lmttft ifrlr«IJ 81• 

• ftrllen yeni mleile1e d,rhal füllre· 
•• h ..... .............. ~~ 
...... ...,., .. .,duo (Kleopan). (Le. 

.. f\laW)t (Ntca) ....... den t6111f. 
'/epdllal ......... ~ ..... 
(Mıa'dlııt 'tllllftlJUlncle flrbdn •WIM 
,....... • flliııerle şlmclye tadat 
".-ı lraaalle ......... ......,.. 
b#ı ...._ ..,.. emebi kaiDpiDflle· 

n n• bit mflsucle abnllllfar. 

Tekrır d6nme" uzere yakındı 
[O•t lartılı ı inci •Ql/l/tlllf.ızda] F'ranaaya , 6nüycr. 
lakıllp k&ldetinciye lradar Şehrimizde bulunmakta olan 

mtıcadele etmek bu fırkanın ve fraıwz muh,....ireai Madam GÖMLEK 1 - 12 - 1 
ıatiaat ettiii m&nener rençlitin Pavlova yakında Fnnaaya 
e•H vazifemdir. dönecektir. iL!:====:;:================:::::~ 

Şimdiye kadar H. fırka81Dln Madam Paviova dnn bir mu· 
en b&yDk nokanı kendiainin barririmize: 
ud memedi olmak icap eden - TOrkiyede bana gllterilea 
bu sençliji k•mea ibmaJ etmeai hümllkabulden ve bOyllk mtlaa
olmafbır. Maell birçokyerlerde firpenerlikten çok mltehauia 
iakılAba inanm11 pnçler yerine ve mOt91ekkirim. 

Ebuzer Şama gitmişti 
Fakat orada da rahat durmadı ve MuaviyeilJ 

sarayı önünde ateşin hıtabel verdi 
maalaef fU ve ya bu mOIAb•za iki glln enel Y alovaya ait• 
ile, utta farbma mefk6reaini miftim, çok mllkemmel buldum. Metele, bir kaç defa Hz. 011qa· evvel orduau çözülecek, 
daba kawaJam&mlf imanlarm Adeta kaçak ve Yetil bir cennet na arzolunmuı, Hz. Omıan, Ebu· birer birer yılalacakb . 
-1.ua zere dokunmak iatememif, nihayet r· · · ~...- Jnd 
~•tattircla. hil edilebildikleri bir bu himmet b&yle devam eder- ona adamlanndan birni ılndere- mit, ondan aonra onun wı·ı''ZI......., 
-u•- •e Y aloYa bir kaç .. eae içinde rek bu hattı hareketinden vazpç· karak: 

Bmalarclan bir k•mmm balkı mtıkemmel bir banyo tehri laa· medni rica etmitti· Ebuzer, bu mü· - Sen yahudi miıin? 
biar ettild.; de glrDlllJor. Bu lini alacak. D&nllfte ufak bir racaattan aon derece hiddetlen· clemitti. 2] 
YUİJet bit d C H &rk mot6rbotla Kandeaize kadar mit· Sebe oilu, bu cevabı 

tecrlbem ma -~U:: · a• Botuiçinde kiçlk bir teaeutlh _: Artık beni Kur'an okumaktan 91111 • .. _....._: cl-.e Ye mı menedecekıinis?. a&TUfmuf ve baıka adam 
fftanm ili premiplerine gir. yapbm. Demit• Onun burada bulduğu üç 
tufiye •• yeni bir teıkilAta maz- 8a habrayı ltnrllm oldukça Ve frendi noktai nuarmdan ay· dam sene eshaptan Hazreti 
har etmek zaruridir. Diler ta• unuhuyacapm. Tlrkiyede her nlmıyacaiım ticldetle haber ver· idi. 
raftan ıalahatm yalnız fukaam ıeçen rln T&rlder 'için duydu- mitti. Sebe otlu, HUTeti Uba 
tqra tefkilAbna m&nbw kala- jum bOyUk muh•bbeti artın1or. Hazreti _Ollft&ft bir müdde~ da· mak•aclım anlatını~. ona da: 
cap aal&fllmamabcl1r. lamet pqa ve Fetlü B. içQa ha aabrelmif, fakat Ebuzer, ııdd~ - Muaviye hazineyi d 

yudajlm makaleler bir iki ... tini ~ütemadiyen artırdıjından yor. Halkın~ paraaını bu 
Yapdacak aalabat içia eYelA içinde .-.edilecektir. Hasreti Osman. onu ç~iırtarak: ne yapacak? onl_.-ı yiy~ 

ihzari bl • t • dil k --..· - Halka nıyet ecbyonun. Ba· y ,_ M" ı·· ı lal r proıe amım e ece • TUrkiye inbbaabmı Oeuvre • bur d kil de Ş . 1 a2:•~··· us uman arın ma ı 
ti B • d n a an çe ama 11t IUm l d x. k d h 
· r. 11 projeyi ricu a getirmek pzeteaiade Detredecejim. Demit. Ebazet de Medineden ay an ara aaıtma aMa 
bere alb ldtil•k ..ı.hat komite- Şimdilik yeni bir eıer yaz• nlarak ~ hareket etmitti. olmaz mı? Bu paraları ua 
ai J•pdmattar. Walaet !ıomiteai mak fikrinde delilim. Fakat Şam muhiti EIKınri da· b:~~aktanaa onlan 
dabiliye vekili ŞtlkrO Kava, Af. y kmd T ha fazla tahrik ve tehyiç etmitti. mmlümanlara clatıtmah ••• 

b
' 1 a • llrldyeye ıeieceiim Orada refah ve aervet daha fazla Ubacle, Sebe oilunu dl 

JOD mu ua AH, tzmir meb'am aamart•i pi Ankara•• .ide- w lr ilan ft balsa• amam •lldtlrll u_L 1 •- idi . .Ebazer, burada cotmuı, bütnn.aoara a1ap.a q, onu 
mau- ceii& Ml'Yet toplıyanlan tel'in etmi9, on• d~ yakalamq. ve. oau do 

mat Celll, Nafia vekili Recep, Çarpmba pi avdet edecek lana hep en atır en acı azaba la· doıruy.a Muavıyen.n hu ........ ..-
Tlrkocaj1 merkez laeyeti reiai ve erteai gtbıtl teyyue ile mem· nk olduldannı ~lemete baflamıt türmüt ve: .• 
Hamdallah Sapbi. Halk hrkaa leketime dlnecepm. tı. Ebmer, her sUn Şamc:la Muavi· - itte, dellllflt, una 
kAtibi 1111111miai Saffet S.Jlerd• yenln ikametphı 8nündeki barı· fıılurtan adamı buldum. 3] 
terkip eclilmittir. Ko.uteaıema Amerikalılar nm önüne gelir, en yüksek avaz i· MuavİJ9p Sebe oğlunu iatic: 

le: mit, Sebe oğlu, kendisini 
clôetnameleri pderılmiftir. Bu - lyiliti emrettikleri halde oma pulıuz, fakir ve aeraeri bir ad 
uvat plecek hafta içinde An- Basfla Abideye çelenk yapmıyanlara. fenabtı iatedik•e· tarak göıtemiİf, Muaviye da 
~·~ ~ ~~ ....,, koyacaklar' ...a,ı._.. .._ ..,uıara .-.ermlfti. Sebe oğlu, burad 
Ceklerclir. lçtlmaa .. ebi ihtl- Ş.llriaii&M ......... oa. net! baını kurt~r kur~ ı 
inal liiD p u.:. A•uikan m••slrl ..arettebab Dlfa bllfiftfH . (llıltB...ftükWnet Şamdan hareket etmit ve Mı 
tirak ttc1:!-~:K!iteuet -~-t d&a febri rewek.te clnam et· bir hazine sahibi idi. Bu hazinede luııu tutınuıtu. Fakat bu vak' 

cne111 mitlerdir. para toplanıyordu. H&lbulö ona ıö mükemmel bir propaıanda 
.a.utnt eaulanni teabit edecek. S.aat OD birde kruYazlr kol- re her aün bazineY' ne ıeli~na, hazırlamqb. 
W eaalan bir proje halüıde ordu tarafmdaa intihap eclilea hemen d~~ icap ederdı. D~- Ebuzer Şam halkını günd 
1H7dana çılcancak ve mtlteaki- iıtılinachiı 1Çin liükGmet 'b01Ulı bır ne tetbit ediyordu. Bir aürii 
bea proje fırka divanıDl.la tetkik Jiımi kadar babriJ9p ban. kara stnah itU,.ordu. . ler onun batma toplanı:utlar 
ve kabul edilerek laemea lllabata abitlertmis tarafmclan palmif Hüldbnet kapm önünde iN lra· adamlarla birliktke aokak • 

b ı -L abitlerimize ıemi lmmac:lam •e dar tiddetli löz aöyli,en Ebmet, lqan Ebuzer· 
aı •aac .. t1r. halk uumda 4a ayni tekilde, bel· Ey ~ini faki lere 
Walaat komitui - ienit hak zabitleri b&ylk bir htln8 k•hul iri ..... fazla tidcl.tle llareket edi- d - d" .ze s· . er .b. ı r .., 

Ye 1allhiyetlerle m&cehhez ola· ıa.tenaiflerdir. C>;leden MHll'a JOf'Clu. Ebmlerin bir talom taraftar· ·~lee .mtoız.l ızınl gı 1 
a bnell 

d -L lar lr: b• et tahil · d" mut rı p ıyan ar ve oDu 
cUtır. H*11r fuıka11, halk aruıa· ... t 6rtte H.,, ... .U.da deaia E'b!:.nn 'Ş.:~ a...ıaoduiu ... lunda barcetmiyenlerin akı 
ela meflrtreyl .. eyi J11iurin•ia liullinde miaafirler tereffae bir ~ıala"'''t\ , ........ ·1 «'it.tJ't'ITin- kurtaniıaak teılerle dailanm•k olacaktır·. 
hadim, keadi umdelerine tama• çay ıi1afeti verilmif, mi.-m.le· için büJÜ)l bir euikaat tertibi için Elin~e bir sünün ma · 
mea .. ~ bitin manaaile bir rlmia deniz üesini seamiflerdir. hareket edea S..be oilu da Şama fazla bar mab olanlana ite 
ftkir ve ideal ma.ı•ui ba1iae Gecede Amerikaa Mfuetiade utraaut hul••..da. Sebe oilu E· tahriklerden korkuyorlardı" 
plecekw. semi zabitleri t«eftae bir ay.. bawe biyük ehemmiyet vermit o- ria ~ında topla~•lann ~ 

k •t ) fet verilm:..:•. mm aıırettili fikirleri anbyuak n, bır takan ••nsınlere iP 
omı e aza an ne .,... obQDla Priifmiit, onu ela badi oa~ söylediii tizleri töyli 

diyorlar? Şehrimiz ecnebi aefuetler er- ............. alet ittihU etmek._ terinden maUanm çelmaeje 
Tuftye komitem U.llDÜD lrbmm harici1e vekili Tevfik temittL mıtlarcb. 

.. beka• ....... mac1M CeW Rllttil Beyin •e kibar llDlfm Sebe otla, Ellaaer ile a&iiftUtü Ebaerin bu hareketi 
B. ..._ bmlrdea fe)irimiu -•- davetli bulmadaja lla....,.. çok _... oaa ta thleri llylemifti: fakat. kencliai .•'!'""' .ic!'· ~ 
IDif •- 1amiml ve net' eli bir muhit - EJ Ebuzer ! Şa MuaYife top· Muavıye onu ımtıban ıçm bill 

" llla •"-• Ankaraya içinde cereyan etmiftir. M~ la.dalı mallara Allahın mahdrr di· pndsmit, Ebuer, bütün bu .......... ~ .. ,..... ............... ~- .................. 
Celil B. •eacliaini ..,_ mu· terimiz bag&a uat on birde Y•· Anlaplan '- ........ llıitl• llmW', .,._, ı.raJml 

laatrirlmme, laalz bmirclea pı. takaim Abideaiae meruimle obc 4 ............ " ••n ..- ş._.. .-,. • 
dijini, •u;1etten hah.dar ol- çelenk koyacaklarclar. Meruimde nd•:.:iı•aek mlJW. muhtel~ ~"·· 
.... cbpm •• ~ bir.., .ayleye- ıeai -.ıika• Mlweak •e iki El.L_ ••• • uittiı Ölma• .~ -..mı.. 
IQiyecefiai -be,aa et.iftir. memleket milli ............ çala- - 1.....,. ............... pata• 0-aa tıMrw Medin.,.. 

Dijer aa Ilı,.._.,,_ AH cakbr. Gemi paartem po Pi- tıdır. Sen ne için bu paraya Alla· derilmeaini emretmifti. E~ 
B. A.braya ....._ ....... :..:.. reye baraket edecektir. hm .. ,.ıı diyonun?.. clinecle Hasreti Oamanla 

---.- muhavere devun etti: Otman ona: 
Oç1aı m HaclaHalı Saphi B. Gemide balwwa iki denia - Camm, biz hepimiz Allahaa - Şam ahaliai tenden ,u·r: anı 

ta..la Ankaraya --·•lllıfltir. ta11areai din 6ğleden Mllra • •.. •• ~- " ·• • • 
40 ~ • • ' c n\. tiler, niçin? 

Hamdallah Supbi B. bu laua- SaraybW'Du cinnnda laawalaa· miz •ana Allahm olmak icap Ebazer, davuım tekrar 
ta beatb bi t bl:ll. ·•--•.ır..-- ...,ı... ve bala caabazhldar ,..,. mu mi?.. • hak tahiplerinin baklanm 

.. r e • ---.- - Ha11r, bu ~a cloiru delil, na Ahali çahpyor •• 1r.-...... 

.a,ı.F:-:.n tamimi ........... :'Um•nlArm malı demek dotru· ISia-Oonlhalancle~~! ~~bara'==-- ..... 
pupu reialeriadea ve umumi ucuı uu _IUll_ ..,. 

Aelr ., la (Telefon) heyeti idareden Ankaracla bu- • - Peki! mülüman1ann malı dineclen çıkaJJlll. , 
Clm.....,et Ha8' F1rlram kiti.,_ luaan arkadatJatmala la&Jlk di~I ~u Eltaseri ı.a feldlde - Gidiniz! • 
• ı-W Enmcan aeb'm Saffet Wr topJ.ama yap-., ~ b J" -t•·' .. --- ,. .• . ,, r.· . , Ebmer, Medıneclen ~ 
B.. ""'- mtlfettltliiine bap Millet MeclWain içtimaa d.a•eti ~- U. tle .....,_,.,, oba ela iM Rebyeye siderek orada 
f'I ~mimi afadw•lttir= mlaaaebetile farka ifleri bak· fikre•• IRa telikkiye imale el•ek b.l_] ___ _ 

.. Fnacla Wr •clmeaia top- imada mlda•elei efkarda ba- iatemifti. Çbldl bu barellet oma i· il lbdl E•lr (.1 -'J 
lamp baza itlerle •eqali1ethae lam'lflar. Bir mi tefeh ... tine p,IVorda. E.,__. dedili o- J] ICaa • • » •...._lan U. ~ he,retJeri. dair pyi olu ... ._...... ula mahal kalmamak isen baldkat hna, hüke.metin elinde bet para I] Kna • • • 

1lllfa ~ Wldiıımeldı•J ,...tur. &.pekil p... ftr.f. 1 tnlila olaaar efwlim. lrabmJac.tdJ. Elinde het para hu· r,1 Ta6ari w lbniU u,.. 
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lstanbuı Belec:llyesı llAnıarı 

Taksiler hakkında 
Taksiler hakkında 5-9-930 tarihinde gazetelerle neırolunan 

ilin yanlışlıkla eksik olararak intişar etmif oldufUndan yen&clen 
illnma ·mecburiyet hasıl olmuıtur. 

1 - Taksi otomobillerinin alt kısmi pencereleri hizuına 
kadar ıiyah ve Ust kısmı koyu nefti renğe boyliıataktır. BOyOk 
Ye küçük taksileri yekdiğerinden JtolayJıkla tefrik itin bOyDkler 
mot6r nihayetinden itibaren iki yan tarafını ye arkaıını ihata 
etmek Uıere dıhları onar santim geniıliğindıt biri beya& clijeri 
kırmızı müteselsil murabbalardan mOtetekkll hir bördlr ile 
camların alt hizasından çevrilmiı olacak Ye ktıçOk otomohilleria 
de gene ayni mahalde 5 santim eninde 1an renkte iki lifa 
düz çizgiıi bulunacaktır. 

2 - Otomobillerin mUıteri lu•ml landon• olacak mlifteri 
ile ·şoför mahalli arası cam ile mestur bulunacaktır. Şof&r ile 
müştennin muhaveresinl temin için bu camın ıoflr tüaft •O~ 
meli olacaktır. MUşteri kısmı~ın yablanntla Ye iki kapilarıaela 
birer den cem'an dört penceresi olacak bu pencerelerin açılıp 
kapanması tertibatı temin edilmiJ buluaacakbr. Arliaya d~lii 
15-30 santim eb'adında bir cam konacalatir. Mitleri mallallinlli 
icabında tenviri için tavanda her tnrlll "müzeyycaattan ltaYi bir 
tek elektirik lambası bulunacaktır.Şof6r malıilli ;anlll kapali tan
da olacak ve yalınız soför için oturacak mahal lnilunacakbr. B~ 
radan artan yer mDıteri bağajına mahı•• blarak bot bbhina
cak ve burada her ne 11ebeple oluna ol.un hl~ ki .. e otura• 
mıyacaktır. Esasen ıoförOn yanında muaYinl olmıyicatı libi to
för kontrolu namile vele• mal ıahibi dahi otomobilde kimA b.
lunamıyacaktır. 

3 - Camlar kamilen dOple · kriıtal neYia8en olacak Ye kapı
ların mandallan emniyet tcrtibatile kilitlenecektir. 

4 - Şehir dahilinde ylhilyilf nizamı ıat olduğu oihetle cliJ'ek
ıiyon behemmehal sol tarafta bulunacaktır. 

5 - Şof8rler hane numaralannı •e ıokak lıUalerinl ıulaiiletle 
ıörmek için geceleri yanlarında bir projökt6r (Elektirlk lam&uı) 
bulundurulabilirler. 

6 - Taksi otomobillerinin d8ıemeleri maroken ••ya mlm..U 
(pantuot) gibi malzemeden olacak ve mutlak •mette &zerlerin
de keten kılif bulunacaktır. Bu keten 8rtDI Hn 1 iiliillflfie itiii 
edilecektir, 

7 - Takıl otomobillerinde tarife eaaa olaralf 12,5 kilo ben· 
zin ile aıgari 100 kilo metre mesafe kat'i kabal edilmiı oldu
ğundan arabaların evsafi buna teftik edilmeliiir. Füla IMiiiİ*l 
isleri mesmu olmıyacaktır. -- .. _... • .. •. 

8 - Radyatörlerin ön cepheleri numara pll&kaıındaa maaila 
hiç bir ıeyle iıgal edilmiyecek Ye radyat6r kapaklarmdıln kat'
iyen mUzcyyenata dair bir ıey bulunmayıp tacle te diz kaf»ak 
olacakbr. 

9 - Çok ıes çıkaran g8rlilt61ü il8d&lder memaadur. 

10- Elyevm takside çahıan otomobillerin aeJrlıefer merktille 
muamelcıi düştiikçe tedricen birjnci madde nçhile tioyanmatt 
için 1ahip ve şofarleri tefvik olunacakbr. Bunlardan mlcelll 
aksam yani buronı Te nikel gibi madeni ıeyler dahi balanduİü 
boya mıntakasına göre boyanacalltır, 

11 - Takıiye çıkarılmak llzere itbu tafimatnamenln neftiatllB 
evvel müccddeteo siparıı edilmiş veyahut celbeailmif olup he
nüz garajlarında mevcut ve mUlkiycti \'esalkl reımlteje ıiıtlttE
nit bulunmuş olan otomobillerin e•habı itba talimatnamenin 
mer'iyeti tarihinden itibaren beş gOn zarfında aeyrOıefer mer
kezine mUracaatla kayıt açtıracakbr. Ve otomobilin turu~andia 
muamelei kaydiyesini ikmal ettireceklerdir. lfba maameleİilil ifa
sı için azami müddet iki buçuk aydır. Ve boya hakküadald ak.: 
kim bunlardada caridir, 

12 - Yeniden veya muaddelen takıtye çıkanlacak olan yek
nask taksi modelindeki otomobillerin takıimetreleri hariçte fl
for mahallinin sağ tarafında ön siper camı ve martpiyer hiza
sında ve iş'arah mUoteri oturacak mahalden tamamen Te ra
hatça görülebilecek yükseklikte olacaktır. 

13 - Elyevm mevcut takai otoinobilleri açık neViden oluP.ta 
balon tarzile yeknask sisteme tahvil edilirse balonu otomobille 
gayri kabili tefrik surette teıbit edilecek yani portetif olmıya
caktır. 

14 - Evvelce çahşıpta elyevm ıarajl~rela metr61l bırakılmıt 
fakat fennen iıtimale salih bulunmuı olan otomo&iller dahi 
boya ve karoseri ahkAmına riayet edilmek surctile yeni8en tak
ıiye çıkarılabilirler. Amatörlere 'fe mlleueıata ait bultifiiii hu
susi otomobiller taksiye çıkanlmak istenbile esbabı ifl;u Üli
matnamenin bilümum ahkamına ta~i olarak karoserilerini tadile 
mecburdurlar. 

15 - işbu talimltnamenin teôricen tamımmı tatbiki için 
1933 senesi nihayetine kadar mühlet Yerilmij oleluğUndan bu 
müddet zarfında boya, şekil Teuir liususat icra ve ikmal eelil
miı bulunacaktır. 

• 16 - lstcbne (Stebne yeaek tekerlek) tof&itih ıol 8n 
tarafında çamurluk arkasında ve marıpire Ozerinde olACik ve 
otomobilin arkası tamamen serbest bulunacaktır. 

17 - Otomobillerin ön tarafında tampon Uzerine hamule 
koymak memnudur. 

18 - Hususi otomobillerde arka iıtil:lmetilli farmel l"n 
ıoförün 6n tarafına küçük a'na l<onıt · , .. ,.k caizdir. 

Aksaray vilayetinden: o Bulmaca o 
1 - Aksaray - Bor yolubda 25+ 000 ve 25 + 250 kilomet

relerinden 0.8Ö ye 705 lira 46 kurut bedeli keşfiyeli iki adet 1 
menfez ve 25 + 650 kilometrelerde 00,6 metre açıklığında 2769 2 
lira 30 liuruı bedeli ketifli ltöprU ve 28 + 000 ve 28 + 500 kilo 3 
metrede 00,2 metre açıklığında 1398 lira 40 kuruı bedeli kıifli 4 
menfez ve 30+000 42 + 000 kilometreler arasında 80,0 metre açık- 5 
hğmda 4765 lira 18 kurUf bedeli keıifli 14 adet menfez ki ceman 6 
19 adet imalab ıınaiyenin bedeli lteıifleri 9639 lira 34 kuruıtan 7 
ibaret olup kapalı ıanla münakasaya konulmuıttır. 8 

2 - MeiliOi' kBprD •e menfezlerin m08tacelen yapıimaiı zaruri 9 
olduğflna 'fiıi liyalab fennlyesiai veıallıil reamlye ile lıbat edecekler 10 
Terilecl!tlfie naıaran her blrnln ayn aytı aleni mOnakasa •uretiyle 11,.:..;;mıı:.:.;.:..ııillıiilımiı-.öli:iılilİİIİi;;;;;;;;i; 
ıabliiiüıiidan aarfi nazarla toptan ve kapalı zarfla teliplerine 
Yerilecektlr. · 

3 - Kapalı ıatfla mOnakasa 9-9-930 taHhinden bqlayirak 
~9-,30 trihliie liadat firml iün iilltlcletle de•am etlecck •e 
teklifat muvafık g6rlil6He ayın fOnOn aaat Dn birinde ihale 
yipilacaktü'. 

4 - Taliple# mbüyede •e iliale Jiannnu n~bile teminat •e 
teklifatlarını yevmi ihaleye kidar encümeni vilayete Ye ehliyeti 
fenniye vesikalannı ihaleden 8 gün e•vel villyet nafia bat mühen
dialifine ibraz eylemeleri Ye keıifname •e ıartname hakkında 
izahat alitiaİl iıteyeiileflii ke'ii nüia bat müheniıliğine müracaat 
eylem•leri ilıa olunur. 

~;,;___;....;.;....;;....:.-----~~~~--~~~~~~~~ 

Ispitto ve ıspirtolu içkiler 
umum miidürliiğiinden: 

inhisarı 

ı,soo,ooo adet boş şişe 
kapalı zarf usulde 8 Teırinisani - 930 tarihinde bilmOnakasa 

alına~ktir. Taliplerin ıannameyi almak hzere ticaret ıubeıine mn
racaatlan. 

Tahlisiye umum müdür
lüğünden: -Fefier iilfet geiiiial için iki adet tahliıiye fililiaamm pazarlıkla 

imali mukarrerdir. Beileli k~fi cem'an 1980 liradan ibaret olan mez
ktr filika1a ait resimler 20/Eyilll/1930 tarihine kadar kabul edilecek 
24~lil/930 ~ba pnü saat 14 te aletti p&Zarlıtda ii11itmteleai 
icra IDlmacafınC:lan bu l>apta ibtisat Yetikaaını.haiz olan taliplerin ıart 
~itte ve ıeraiti fenniye liılelerini görmek üzere Galatada Rıhtniı cad 
d~ilnll~ld ldairei merlrezijeye iiiUfiıcaatİarı . 

FiiHİl Sııl" Jfita ~ut lt'l/f!lmlfllndtn I 7 

!eyreldii Demir hôti maball~ 
1 
.. _____ z_a_y_ı_ıe_r ____ .. 

1 
jffi8e Piri Mehmet Pati iOka- Jhinetgth uraltuı pisıpon kaybet· 

fiiı~a 14 numaralı baii' mOte- tim. Yenisini ılaca~tndan eskisinin hük

.effa lbrahim efent4inin uhdel mB yoktur. Valde han No. 58 
Mehmet oğlu Habip 

warrufünaa mukajyet Ye iki § 1928 tarihinde yazılı olan mUhil-
Ocfa bir ta•an aruınaan ve bir rüm zayi oldukunctan yenisini ılıcağım
mikdar avlu ve bir kuyusuiidan dtn eskislnlti hUkmU olmadığı(lı beyan 

eylerim. Cerrahpaşa Nakşl sokak 
ibarettir. Ahf&ptır tahmin edilen No. 26 SıdılCa 
kıymeli (2SO) liflt:lır mahlienl -
mizçe icra kanuıiuba tentkan 
apk amrma aaretile sablacaktır 
talip olanlai1n 19/10/930 tarihine 
m&tadif Paıar filo& saat on 
dlitten onalbya kadar Fatih 
ltilh 3 Oacll hiıJruli mabkemeaine 
m6racaatlan •e ilan tarihinden 
itibaren malilieme kaleminden 
artırma jarllannı &grenetiilecek
leri ye y&ide on pey akçası 
etiriBeİili UAi olaiinr. ,. 

Sel(izinci ıcra memurlulfun'tlan: 
Bir 8irai mahlfem bihfn te111ini 

iıtifa11 zımıunda mahcuz ve pa
raya çenilmesi mukarrer olan 
bllfe. burunzle iılenmiı etajer, 
çini ıoba Ye emaye boru ve 
ıaire 21-9-930 larihli Pazar gü
nll aaat 18 dan itibaren mahalli 
haciz ola& Beyoflunda imam 
sokatın8a 16 numaralı apam
minın 8iibnde açık anırma su
relile satılaca~ ilab olunur. 

19 - J9bü talbiiatnamenin hillfina hareketi görülenler ceraimi 
belediyenin ıureti tecziyesi liakkinda kanun mucibince tecziye 

olünttrlır. 
Emln8n0 belediye dairtsinif en : Beyazıtta Sekban batı Yakup 

ata maballetinde Hasa°:paıa ... cadde~in~e 2 No: dOkkln müp
lıere ıuretile kiraya verılecegınden ııtıcara talıp olanlann 22-
9-930 pazartesi ·günll ıaat 14 de encHmende hazır bulunmalan 

il&n olunur. 

~ * * 
Eminann belediye dairesinden : Emin h~y mahallesinde 

Haiınpııa ltarakol caddeainCle 'l2 No. dOkkin mfiıaherU sure
tile Ye kapalı kari uıalile kiraya Terilecektir. l•ticar etmek iıte
yefilerfn ihale ftln8 olan 13-10-930 pazartesi fOnü aaat 14 e 
kadar teklif ye teminatı havi zarftan encOmene te•di eyleme
leri ilin olunu~. 

latanliui lielediyeijnden: itfaiye memur ve efradı için yaph
nlacak 550 takım elbise ile 550 çift çizme kapalı zarfla mUna
kaslya lh>amuttur. Taliplerin prtiiame almak için her gOn le
yazam müdOrlUf&ne gelmeleri teklif meliluplannı da ihale gilnil 
oliii 11 T qrialenel 930 Cdmarteai rtınn saat on beıe kadar 
mezkftf mOd8rl8 e Yermeleri. 

Bugan"a 
Soldan sağa: 

1 - Sol lider (5), saı lider {5). 

2 - Ziyaretçi ( 4). 
3 - Bağ (6), biz (2). 
4 - AntrePo (6): 
5 - Depo (5). hayat (S). 
6 - GenişliJC (2), ısıtma JIAci (~. 
7 - Odun (5), idam et (2). 
8 - Mesken (2), Ç(5). 
9 - Nota (2), bir tuvalet aleti (1), 

beygir (2). 
ıo - Etçi (5), ? (2). 
ı 1 - Ricadan kuvvetli (4), k~ttL 

Yukardan atağı: 
ı - Siyasi cemiyet (5), kt!Ç{lk kuş f~ 
2 - Rabıt edatı (2). 
3 - Dbktorluk (7), rabtt edatı (t). 
4 - Kapı açan (7). 
5 - Hatırlatmak (S), as (2) 
6 - Utanç - (2), etaJer (3). 
7 - z (2), lfoltuk (6). 
8 - Doğrucu (6), tir (2). 
9 - Nota (2). yüzün bir tarafı (S) 
ıo - Bir Kafkas hükOmeti (ıO). 

l 1 - Yakan ~ey. 

1 Daye,yer , •mı 1 
Resim ve Heykel sergisi 

Müstakil reaamlar Te heylitla 
traılar birliğinden : 

lıtübulda a~ılacak d8rdlncİ. 
reıim ve heykel ıerfiıifie ifliiak 
etmek istiyen ıanaiklrlar elet: 
Ierhtr eymıun 20, 21, 22 lntl 
gOnlerl saat llHden Clante li:ala . .... 
Ankara caddesindtt Oiliifi ljiJ 
hanında birli1' merliezlai ıetir• 
meleri ilca olunur. 

ÜÇDndl icra dolresindin: 
Bir borcun adenmeıi I~ pa• 

raya çenilecek olan iki a,.ltH 
dikiı bir ilik makinesi Sultad 
hamamında Camcıbaıı ban,!Dd• 
terıi Ariıtidi Te Nikonun odal .. 
rında 24 EylUl 930 çarfAmba 
iÜnü saat 10 da açık arttırma 
uaulile paraya çevrileccpdeD 
talip olanların mahallinde nkti 
muayyende memurint: mnraca• 
atlan illn olunur. 

lstanbal ikznci icra 'dairtıtndtn: 
Bir borçtan ifolayı malicuı 1 

paraya çevrilmesi mu1iırr~r 
elelCtirilCle mOtehafrilt Sltıi@I' 
markalı komple ayak mıldnalıi 
ve Simenı markalı elektirii iil· 
namolan ve tahta masa Ye iii&
dalya ve muhtelif ceaam~tte atak 
kabı kalıplan 22/9/930 tarihi-
ne mUıadif pazarteıi ,nan aaat 
14 aen itibaren ıehremaaeti 
sandal bedesteninde açık artır
ma suretile ıatılacağindan talip 
olanların mezk6r gtın •e •aatte 
mahallinde haZJr bulunacak m~ 
muruna milracaatlan l1'n oluntar. 

Beyo~/u Bırinci Sal hu~alcunt!an: 

Torkum Teıafre velllli Hiçill 
beyin Mibal efencU aletliine i~ 
tığı izaleyi ıuyu davasının t:arl 
muhakemesinde Mihal efendiıtln 
ikametgahının meçhul oltfuğu 
anlaıılmasına binaen bittalep 6ir 
ay müddetle iliinen tebligata 
karar verilmekle muhakemenin 
talik olunduğu T eırini endin 
15 inci gUnü saat on bu,akta 
bizzat hazır bulunmadığı veya 
vekil göndermediği takdirde ıt· 
yaben muhakeme icra kıhnacai~ 
tebliğ makamına kaim blmak 
üzere ilan olunur. 





C".-ııttfc ıe.4ertlecd: .. kt•plarıo tzcriae lduc lçlD~e ( idare } yuı va 
alt ise r Yuı J lıaretl lconulmalıdır 

,,------------------=-------~~:::~ = Si'\Vrsı HER YERDE 6 KURUŞ = 
,'vlA TBA:\ VE · DAR~HANE 
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De~let demir yollarımn Haydarpa§& garındaki büfe ile bahçe V <. e yri s e ain 1 ~ '' f: k F b k 

..._,..11111 ıın 11ın11 ıııııııı.J,I ..--ııııw ıııııı ıııııııajjiiiillO"• ~ 

bahçe' içindeki kamer1y·e ve ıar dahilinde el arabası ile ıatq ve Hay Merkez acentesi: Galata Köprü b~ında ., A 'pu u "'(e er a r l asının 
darp&ta limanındaki baraka tevhiden ve Haydarpqa iıkeletıinde ka s k d 11 = Al l 
· k k nf d ı d ·1 dd J ki Beyotlu 2362 ~ube acentesi ir eci e ~ Kristalize şekerleri lstanbul piyasasmda satılmaktadır. pu • ın Öf mü eri en1

ve a eni müzaye e ı e üç sene mü ete raya Vf! ,JühOrdar zade hanı altında TeLlst.274CI d Ç'ft u· 
rilecektir. \ lu fekeri en ucuz, en kuvvetli ve en temiz şeker ir. ı ç 

Müzayede Eylülün' 25 inci Pertemöe günü ıaat 15 te Haydarpa,a· I Otalya pOSİ8Sl 1 v::.lı olnup-ıından memleketin en uzak v 0 
.. lerinf> <>rız .. ~~~ 

da me-1
'""""- Müf' eH;•lik da:-inde yapıla--'_,.-. Muz'' ayedeye ı"•tı"rak i 1

' •
11 nnuıırarınıııııım1mıımıının111nınııı1nıııl1fl> kli ·· k" d·· ~ııımııarııııuıımu11"111u11ın111ııııı~,rı ~ • ....,. aa- caAUr Y ( ANAFARTA) vapuru 21 ' .-ııııııumııııııaıı1111111uıııuıııa111unıu1ıı na mum un ur. ~aııııııı ııııııııııııw uııııuıııı ııııuıı 

etınek iatiyenler bu baptakid§&rbıab 1 meleri Haydarpap, itletme Müfet· 1 Eylu"l Pazar lt de Galata •• ······--· .•••• ••••••••• --· . . . ~ .·.··.·.··=·····.·.·.·.·.·.· .• --.·.·.·.·.·.··.:: .• ·:.:.:.:~ t1'tlı"iı· kale,...ı"nden tedarike ,e ı· ~·rler. Talı"plerı"n bu"'fe mu""ıtemı"la·b ı·rı·n ({: !!.!! -· • =- ......_ T k • ..... 3" :;;;::::=::::::=:::.:;::::::::: ...,... eşvı 1 sanayı ::::::::::~::::::::::::::: ... ••' 
iki yüz ve kötk için de l20 lira teminat akçesini idareye teslim etmek 1 rıhtımmdan kalkarak lzmir, ··-----H·-.. ·· ......... 8 k M k b ,ıı 
••rtile mezldtt aün Ye U.tte müzayedeye ittirak edebilecekleri ilan Küllük, Bodrum, Rados, Fet- ·=: anımlar iç i e te i ' 
olunur. biye, Finike, Antalyaya gide- ' İ.i.:.=:. Talebe kaydına baştamı,br. Sergı·si umuma açık •. '.' ... ' .. :.o! .... lııııl * '* * '. : cek ve dönüıte mezkfir iske- • l!'-ki '-..! ·ı · · _, ..... b. · lb" , __ .:..d · 1 ka ı fi · • sffi!!E!!~ Çemberlitaı Çarııkapı arası Tel. lsl 2994 G:mı~ 

ı:::.m feDlr al e meıue ınm e ııe ve &UD ura arı pa ı zar a mı; lelerle birlikte Aadifli, Kalkan, ::al' =--
nakuaya konmuttur. Münakua l/10/ 930 Çarıamba günü ıaat 16 ! Dalyan, Marmaris, Kuşadası, } d "' 
da Ankarada DeT~t demiryollan idaresinde yapılacaktır. Çanakkale, Geliboluya uğn- Kocaeli vi ayeti aimı 

Münakaaaya ittirak eCleceklerin teklif mektuplarını ve muvakkel 1 yarak gelecektir. . . ı · 
teminatlarım aynı aünde saat 15,30 a kadar münakasa komiıyonu encu·· menı·nden· 
kltiplifine :renneleri I&zımdD'. Bozcaada postası • 

Talipler münak~ıa ~elerini bet lira mukabilinde Ankara· (GEL 1 BOLU) vapuru 20 Kocaeli wiyeti memleket haıtanesi için alınacak 144 kal~ 
da ve Haydarpqada idare veznelerinden tedarik edebilirler. Eylül cumartesi 17 ae idare eczayı bbbiye ile 13 kalem alab cerrahiye olbaptaki şartnalfld'l' 

A
. k. · E · · · 1 nhbmmdan kalkarak Gelibolu, ı · mucibince 1 tctrinievvel çarıamba günü saat on beşte ihale e ~ 

n. ara n· cu•• m· en·ı da· ı' m'ı'ı vı' al\ \/etten· Lapseki, Çanakkale, lmroz, mek iizere alenen münakasaya konmuıtur. Talip olanların 125 "tJJ 
. : • 'l 1 1 

Bozcaadaya gidecek ve dannıte ralık teminat makbuzlarile mezk6r tarihte Kecaeli villyeti d•1

1
• 

Ankara ... ·at mektebinin,'mutfak, yemekhane ve dut yerlerine Çanakkale, Lapseki, Geli- ı · encümenine ve ıartnamelerini görmek ve tafsilit almak istlyeıı e 
inpata kapalı ' zarf uaulile mllnakuaya konulmuştur. boluya uğrayarak gelecektir. rin Kocaeli sıhhiye mtıdUriyetine müracaatlan. 

1 - Taliplerin bedeli ketfi olu 29953 liranın ytlıde yedi bu- 1 ---------~---•ı *' • • 
eup olan -2247 lirayı nakden muhasebeyi hususiye Ye:ıneıine bit- I lznıir surat postası 
teYdi alacağl makbuz . a~nedini Yeya muteber bir banka teminat 1 ( GÜLCEMAL ) vapuru 22 
mektubu ~ekidir. Vt teklif Yarakuını ve intaab yapacak mimar Ye EylUI Pazarteıi 14,30 da 

Kocaeli vilayeti daimi 
encümeninden: mGbencliain elıliyeti ·feımiyeımi havi Yaraka villyet bat mllhendiıli- Galata rihtımından kalkarak 

jmden: muaaddak olarak teYdi olunacak u.rfa leffcdilmelidir. Sah sabahı lzmire vanr ve 

·. 

Nafia dairesi için alınacak 90 adet amele ve 10 adet me.,,.s'· 
çadın mevcut numunel~ri ve şartnamesi mucibince 24 eylül ~ 
şamba gOnll saat on beıte ihale edilmek üzere kapab zarf ~u~ 
tile yeniden mü~akaşay~ vazedilmittir. Talip olanJ~nn 500 h:ı.. 
teminat makbuzıyle teklif mektuplarını mezkfır tarıbe kadar J 
yet daimi encümenine vermeleri ve şartnamesini görmek ve t 
ıilit almü istiyenlerin Kocaeli Başmühendisliğine miiiacaatl~ 

2 - Zarflar 9 Tqrinevvel 930 Pertembe gnnn aaat 15 te açı- 14 3 iz 
lacak haddi llyik g6rtıldQğti takdirde ihale edilecektir. Çarıamba ' O da mirden 

kalkarak Pertembe sabahı · 3 - Şeraiti ·anlam.ak isteyenler;· aan'at mektebi mDdilrlilğüne, 

m&nakasaya talip olanJar zarflannı encnmeni villyete ı~at 15 ten 1 gee:~purda mllkemmel bir or· 
e.tel •ermeleri' ilin olunur: · . kestra ve cazbant mevcuttur. 

· hanenin' tAmaonı. Hac"r Hanımla Halil Ibra-
him Ahmet Muzaffer, 

· · , . Abbaı Hilmi beyler 
~ · 1700 . 4527 Kadık'ayünde' Oımanağa elyevm Ra-

. •itİJp•t• me.llalleilne f.;ayır ' cadde
ıinde uki 4 :Ye yeıu 12 1ıumaralı 
•eneıi arpn arıa illerinde maa çab 
~ap Uç buçuk katta d~ oda, iki 

· ıofa, binDatbah, bir . kömürlük, bir 
tatlık ve ohu bq arım bahçeyi havi 

' l>ir h~enin tamamı. Fahri bey 
' tJO 403 16051 Samatyada imrahor Dyas B. mahalle-

. ' · ıinde Camiiferif Ali Efendi ıokafın· 
' · da eald · 18 yeni 24 numaralı seksen 

bq. arfın U.a · üzerinde · ahıap üç 
. . liatta d&rt · oda, bir ıofa, bir taılık, bir 
· · toprar ·aVlur bir mi.tbab, bir kuyu 

' . ve; on cloliuz aıııiı bahçeyi havi 
rqubiacı tamir bir hanenin tamamı. Şerife H. 

· · · Ali Efendi. 
: 5200 :13675 20158 Beylerbeyinde eski ve yeni HaYUZbap 

· · toka'ğmcla eaki, 8, 8 ve yeni 25-27, 

' . 

ZS-27 namarah beı ytız sekıen yedi 
ı &rfUl ana ·ozerinde bir katı klrgir, 

iki kati Ufap olmak iizere llç katta 
d6rdn ldlçtıli: olmak' ü.Zere on bq oda 
d6it ıofa~ 'iki .. ton, iki k6mflriik, 
·bir . odunluk, aç kiler, iki taılık, bir 
mermer· antere, bir hamam, ta•an 
aruı ve . · e.IU . arpiı. ana üzerinde 
milnbedim matbah ahır olarak Lulla· 

· mlmaktadıi'. Bahçede iki havuz bir 
umıç ie doksan bq artın · arsa llzerin-

. de· su · liaı:ineai bir da nllm. sekiz yllz 
altmıt sekiz arıın bahçeyi ve on llç 
d6n0ıc fazla bahçeyi havi bazı çer· 
pveleri ve kaplamalan muhtacı tamir 
bir k6fk0n tamamL Memet Asım B. 

Yulranda cin Ye ne'Y'ile mevki ve mOıtemilAb ya11lı emlik alt
IDlf bir gGn mtldd tle icra lnbnan aleni müzayede neticesinde hiza
laiıada r&terilen bedellerle talipler üzerinde takarrür ederek 
birinci ib.aleai icra Ye otu bir gtln mOddetle mOzayedeye vazedil
mlı Y• 22 Tepinie~el 930 tarihine miisadif çarıamba gtinO saat 
ikiden itibüe11 mlıayedeye mnbqeret olunarak saat dörtte kıymeti 
mubammenelerlni reÇtiti takdirde kuan kat'ilerinin çekilmesi mu
karrer bulaamut oldupndan talip olanların mezk6.r günde ıaat 
dlrde kadar 1andık idareaine mtlracaat eylemeleri ve saat dörtten 
.onn wku ·bul~cak · mOr,acaatJerin kabul edilmiyece-ği ve mezkur 
emlAke en~lce talip. olanlann kat'i kuar eanaaında hazır bulunma· 
dıklan ye bqka talip zuhur eylediği takdirde mtizayededen çekil
mif addolunacaldart IGzumu llb olunur. 

1 

l ra~zon ~irinci Pos~sı · , 
(REŞlTP AŞA) vapuru 22 

eylnl pazartesi 12 de Galata 
11hbmından kalkarak lnebolu, 
Samsun, Giresun, Trabmn,Ri
zeye gidecek ve dönlifte Sli~
mene, Trabzon, Tirebolu, Gire· 
ıun, Ordu, Ünye, Samsun liıe
bolu, Zonguldağa ujnyarak 
gelecektir. ~ 

Hareket rGnil ytılC kabul o
lunmaz. 

2 l eylül pazar lzınit posta11 
yapılmıyacakbr. 

• o 

mım11u:ıuıu111111111111um11111UD1111 

;ı ~ adık 1ada bir adarlar vapurlar. 
= Karadeniz 

Muntazam ve Lüks posta~ı ' 

Dumlu Pınar 
vapuru Pazar gllnU 
21 eylül akpmı 

Sirkeci nhbmmdan kalliarak 
Zonguldak, lnebolu, Ayancik, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, Rize ye 
Hopaya azimet ve avdet 
edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen
talığma mUracaat. 

Telf. lstanbul 2134 
ammm::aa:ı:ım11111- ıaa11• 1 •• ı 

Bursa Nafia Başmühendis" 

,. liğinden: . 
1 - 27981 lira keşif bedelli Yeniıehir - lznik yolunun o~oOf 

O - 3 + 500 kilometroları arasındaki kısmın turap tesviyesıle 
aaaının intası. · 1 , 

2 - 16210 lira 81 guruş keşif bedelli Karacabey buğaz yo ",. 
nun yalnız 12kilo metroluk miktarının turap tesviyeıi22/9/930P•~ 
tesi ğünll saat 16 da Vilayet Encümeninde ihale edilmek tıı 

1 
kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Talipler, keıifo~Jll t 
ve fenni ıartııameleri öğrenmek ve faz.la izahat almak ve eblı1:l 
vcaikalanm kaydettirmek üzere ihale gününden sekiz gtın e~ 

11 
Nafia Baımühendisliğine müracaat edeceklerdir. Bedeli ke~, 
% 7,5 ğu nisbetinde teminat ve miktarı taahhüdü mübeyyiıı t~ 
lif mektuplannı kanun ve usulü dairesinde tanzim ve ihale val<bır 
den iki saat evvel Vilayet makamına tevdi etmeleri ilin olu~ 

lktısat Vel{aletinden: 

Civciv, tavuk kümesi 
J 

Ankara Ziraat mektebi arazisinde inşa edilecek olan 13 b~ 
800 lira bedeli k~ifli Civciv ve tavuk kümesi bir talibe ib• ~ 

. ddetı 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. MU ~ 

ır münakasa 11-9-930 tarihinden 2-10·930 tarihine kadardır. Evt• 
fenniyeıi ve projesi lktısat Vekaleti muhasebesine verflecek bet li~ 

ı · mukabilinde telsiz telgraf cıvarında Enstitüler inıaatı heyeti ferıll~ 
yesi tarafından verilmektedir. Zarflann 2-10-930 pertembe gtl~ 
ıaaton beşte lktısat Vekaleti Ziraat mUsteşarbğı kısmında kooı1' 
yon tarafından klltat olunacağı Hin olunur. 

MmONMAR~LYA~~RKhl -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
7500 tonluk PATRJ~ 11 lüks I' 

po•ta sefinesi eylülün 23 iıncii salı Erzurum aygır deposu mü-
günü sa.at 17 de limanımıza gelerek 

eylülün 25 inci perşembe saat tam 10 . 
da PiRE ve MARSILYAYA hareket d •• •• ı •• v d 
edecektir.Hersınıfyolcuveemtiaitüc- uru ugn en: 
cariye kabul, olunur. Pire ve Marsilya- B d k f 24640 S · sill" 
ya müteakip seferler : 2,ı 6 ve 23 teş e eli eş i lira 4 kuruş olan Erzurumun ilaca nahiye 20 
riniewelde Nelson Layin vapurlın ile de yapılacak 52 aygırbk ahırlar 30/8/930 tarihinden itibarerı 
Cenubt Amerikaya ve Holland Ame- gOn müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya "onulnıuft~~ 
rika Layin vapurlarile Kuba.. Meksika· ibalei kafiyesi 20/9/930 cumartesi günü saat t 6 da ErzurUP1 , 
ya bilet verilir. Umumt acentesi : O. Baytar dairesindeki komisyonda icra kılınacağından taliplerin şet:r 
Anagnostopulo ve K. Siskidi Çinili iti anlamak ve pey sürmek üzere saat 7,5 ta teminatla nıeıl< 
nhtım han Galata. Tel. Beyoğlu 2612·3 

komi•. yona müracaattan ilin olunur. _., Galata ve Beyoğlunda umumf seY:ıhıt ,.........-
acen telt~ri ne 

1 
müracaat uıı...........-ft111.._Ht111tttGtll•lllMlllNt...._11 Mtlflllllll111111tlUlllllllllNIUMIHUtl*......._...Jm1t•llRNlllt4lttllllN4llMIU•1ttttfftMllllMl•1111ttfflttltltlltlllmMltllltf ,. 

._ _____ .._ ______ ~, l\fes'ul müdür: Refik ~1'111 


